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Метою статті є дослідження ефектив-
ності діяльності підприємств Одеської 
області та аналіз їх фінансової стійкості і 
платоспроможності. Здійснено аналіз основ-
них показників діяльності та платоспро-
можності підприємств Одеської області за 
період 2013-2017 років. З метою виявлення 
сучасних тенденцій формування фінансо-
вого стану наведена структура активів 
і пасивів підприємств, виділені специфічні 
особ ливості формування ресурсів підпри-
ємств та джерел їх фінансування. Прове-
дено порівняльний аналіз основних показників 
формування ресурсів підприємств України, і 
Одеського регіону. Досліджено динаміку кое-
фіцієнтів платоспроможності. Аналіз дозво-
лив зробити висновки, що, підприємства 
Одеської області мають низький рівень пла-
тоспроможності, в більшості відсутні власні 
оборотні кошти. Аналіз показав, що всі під-
приємства залежні від позикового капіталу і 
мають високу ступінь фінансового ризику. В 
Одеському регіоні протягом останніх 5-ти 
років суттєво зменшилася кількість підпри-
ємств, в першу чергу великих.
ключові слова: активи, пасиви, поточні 
зобов’язання, фінансові результати, плато-
спроможність, фінансова стійкість. 

Целью статьи является исследование 
эффективности деятельности предприя-

тий Одесской области и анализ их финансо-
вой устойчивости и платежеспособности. 
Осуществлен анализ основных показате-
лей деятельности и платежеспособности 
предприятий Одесской области за период 
2013-2017 годов. С целью выявления совре-
менных тенденций формирования финан-
сового состояния приведена структура 
активов и пассивов предприятий, выделены 
специфические особенности формирова-
ния ресурсов предприятий и источников их 
финансирования. Проведен сравнительный 
анализ основных показателей формиро-
вания ресурсов предприятий Украины, и 
Одесского региона. Исследована динамика 
коэффициентов платежеспособности. 
Анализ позволил сделать выводы, что, 
предприятия Одесской области имеют 
низкий уровень платежеспособности, в 
большинстве отсутствуют собственные 
оборотные средства. Анализ показал, что 
все предприятия зависимы от заемного 
капитала и имеют высокую степень финан-
сового риска. В Одесском регионе в течение 
последних 5-ти лет существенно умень-
шилось количество предприятий, в первую 
очередь крупных. 
ключевые слова: активы, пассивы, теку-
щие обязательства, финансовые резуль-
таты, платежеспособность, финансовая 
устойчивость.

The aim of the article is to study the efficiency of enterprises in the Odesa region and analyse their financial stability and solvency. The analysis of key 
performance indicators and solvency of enterprises of the Odesa region for 2013–2017 is conducted. In order to identify current trends in the formation of 
the financial condition, the structure of assets and liabilities of enterprises is given, specific features of the formation of enterprise resources and sources of 
their financing are highlighted. A comparative analysis of the main indicators of the formation of resources of enterprises in Ukraine and the Odesa region is 
made. The dynamics of solvency ratios are investigated. The analysis led to the conclusion that, despite the growth in the structure of the balance of liquid 
assets, enterprises in the Odesa region have a low level of solvency, most of which lack their own working capital. The analysis showed that all enterprises 
are dependent on the borrowed capital and have a high degree of financial risk. In the Odesa region over the past 5 years, the number of enterprises, 
especially large ones, has significantly decreased. As a result, the share of unprofitable enterprises decreased. A negative factor that affected the decrease 
in the solvency of enterprises was a significant excess of the growth rate of current accounts payable over the growth rate of current assets. The calculated 
solvency indicators of enterprises, the value of which is significantly lower than the limit, confirm this conclusion. Particularly high rates are the growth of 
accounts payable in agriculture: its amount has grown almost 4 times over the reporting period. Even though enterprises in the Odesa region are character-
ized by better indicators of the results of financial and economic activities compared with Ukraine as a whole, their level of solvency remains low. Therefore, 
constant monitoring of the financial condition of business entities of Ukraine as a whole and its individual regions through the use of a system of indicators 
and methods makes it possible to increase the level of solvency and prevent the likelihood of bankruptcy of enterprises and make effective management 
decisions both at the national level and at the regional level.
Key words: assets, liabilities, current liabilities, financial results, solvency, financial stability.

Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання підприємства функціонують у досить 
високій динамічності фінансових процесів, підвище-
ної невизначеності, що виникає при здійсненні вибору 
найбільш ефективного напрямку подальшого роз-
витку, а також під високим впливом зовнішніх факто-
рів. Усе перераховане значно підвищує роль аналізу 
і загальної оцінки платоспроможності підприємства.

 Одеський регіон є важливою ланкою економіч-
ної системи України, тому певний інтерес пред-
ставляє аналіз основних показників діяльності 
підприємств за останні роки з точки зору їх ефек-
тивності функціонування, фінансової стійкості і 
платоспроможності.

аналіз останніх досліджень і публікацій, на 
які спирається автор. Дослідженню питань ефек-
тивності функціонування, зокрема, формування 
та використання фінансових ресурсів господа-
рюючими суб’єктами, рівня їх платоспроможності 
присвячено наукові праці як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених: І.О. Бланка, О.Д. Гудзинського, 
О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненка, К.В. Ізмайлової, 
Т.Є. Кучеренко, М.Ф. Кропивка, Л.О. Лігоненко, 
Т.В. Майорова, В.П. Мартиненка, Б.Й. Пасха-
вера, А.А. Пересади, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, 
В.П. Савчука, П.А. Стецюка, М.Г. Чумаченко, 
А.В. Чупіса, Е. Альтмана, В. Бівера, Д. Чессера, 
Р. Тафлера та інших науковців. 
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Постановка завдання. Дослідження ефектив-
ності діяльності підприємств Одеській області та 
аналіз їх фінансової стійкості та платоспроможності.

Викладання основного матеріалу. В ринко-
вих умовах господарювання ефективність діяль-
ності підприємств є однією з найважливіших умов 
забезпечення їх економічного розвитку. У свою 
чергу ефективна діяльність потребує постійного 
контролю надходження та використання фінан-
сових ресурсів, формування оптимального спів-
відношення між власними й позиковими коштами, 
забезпечення фінансової стійкості та платоспро-
можності. [1, с. 188]. 

У сучасних умовах на ефективність діяльності 
господарюючих суб’єктів, перш за все, впливає 
наявність ризиків зовнішнього і внутрішнього 
середовища, які можуть бути визначені на основі 
аналізу існуючого стану та закономірностей роз-
витку самих підприємств і галузі, в якій вони функ-
ціонують [2, с. 59]. 

Одним із основних показників, що характеризує 
ефективність діяльності підприємства, є прибуток. 
Він виступає рушійною силою розвитку підприєм-
ства і разом з цим служить основним джерелом 
фінансових ресурсів у багатьох учасників суспіль-
ного виробництва. Усе це визначає центральне 
місце і важливу роль прибутку в розвитку ринкової 
економіки. Якщо підприємство прибуткове, отже, 
воно життєздатне і конкурентоздатне. 

Порівняльний аналіз динаміки кількості збит-
кових підприємств в Україні в цілому та в Одесь-
кій області зокрема, показав, що тенденції прак-
тично були однакові – відбувалося їх уповільнене 
зменшення, при цьому протягом 2013-2017 рр. 
питома вага збиткових підприємств в Україні в 
цілому перевищувала даний показник по Одесь-
кій області. І якщо врахувати, що кількість підпри-
ємств в Україні в цілому скоротилася за цей період 
на 14%, а в Одеській області – на 7,7%, то можна 
сказати, що загальні тенденції в Одеській області 
є дещо кращими, ніж у цілому по країні [3; 4].

Слід відмітити, що в останні два роки і в регіо ні, 
і в цілому по Україні знову почала зростати частка 
збиткових підприємств, що свідчить про погір-

шення їх фінансового стану. Для всіх суб’єктів 
ринкової економічної системи об’єктивно харак-
терними рисами є несталість, неспроможність 
досягти стану повної рівноваги, схильність до 
постійних переходів від одного стану до іншого, що 
не може не супроводжуватися певними втратами 
й кризовими явищами. 

Важливим фактором збільшення прибутку під-
приємства є ефективне управління капіталом, 
тобто управління структурою і вартістю джерел 
фінансування (пасивів) з метою підвищення рента-
бельності власного капіталу і спроможності підпри-
ємства платити дохід кредиторам і співвласникам 
підприємства. Підприємства в процесі управління 
капіталом для прийняття ефективних та виважених 
рішень повинні володіти інформацією про те, яким 
капіталом володіє підприємство, в які сфери діяль-
ності вкладений капітал, яка його структура [5, с. 5].

Дані таблиці 1 свідчать про те, що в струк-
турі активів підприємств Одеської області протя-
гом 2013-2017 рр. відбулися значні зміни: якщо у 
2013 р. переважала частка необоротних активів 
(51,8%), то починаючи з 2014 р. структура зміни-
лася і більшу частину активів підприємств склада-
ють оборотні активи, при цьому частка оборотних 
активів за аналізований період зросла на 12,4 в.п.

Аналіз тенденції величини оборотних і необо-
ротних активів показав, що зростання оборотних 
активів суттєво випереджало зростання необорот-
них (на 22,7% і на 103,7% відповідно), що свідчить 
про збільшення ліквідних активів, які впливають 
на рівень платоспроможності підприємств регіону. 

Аналізуючи зміни в структурі активів підпри-
ємств Одеської області та України в цілому можна 
побачити, що за 2013-2017 рр. в Одеській області 
відбулися більш стрімкі зміни: в Україні в цілому 
сума оборотних активів зросла на 84,1%, а в 
Одеській області – на 103,7%. 

У той же час, як свідчать дані таблиці 1, про-
тягом усього аналізованого періоду частка корот-
кострокових зобов’язань підприємств Одеської 
області перевищувала частку оборотних активів, 
що негативно характеризує рівень забезпечення 
платоспроможності підприємств. 

Таблиця 1
структура балансу підприємств одеської області за 2013-2017 рр. 

роки Баланс,  
млн. грн.

актив, % Пасив, %

необоротні 
активи

оборотні 
активи

власний 
капітал

довгострокові 
зобов’язання  

і забезпечення

поточні 
зобов’язання  

і забезпечення
1 2 3 4 5 6 7

2013 202685,5 51,2 48,8 29,6 23,8 46,6
2014 217364,8 47,5 52,5 16,4 30,5 53,2
2015 228657,9 43,0 56,9 5,5 34,0 60,5
2016 274487,4 40,3 59,7 4,8 32,2 63,1
2017 328945,9 38,7 61,2 7,1 29,1 63,7

Джерело: розраховано автором за [3]
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Аналіз даних, наведених у таблиці 2, показує, 
що у 2013-2016 рр. підприємства Одеської області 
отримали від’ємний фінансовий результат до опо-
даткування, причому найбільшим він був у 2014 р. 
(більше 30 млрд. грн.), але починаючи з наступ-
ного року збитки щороку суттєво скорочувалися 
і в 2017 р. прибутки рентабельних підприємств 
області перевищили суму фінансового результату 
збиткових. 

Якщо порівняти динаміку обсягу реалізації про-
дукції та активів підприємств, то можна побачити, 
що протягом 2013-2016 рр. темпи зростання обся-
гів реалізації продукції випереджали темпи зрос-
тання активів, що характеризує підвищення ефек-
тивності використання ресурсів підприємств. І як 
наслідок протягом 2014-2017 рр. збитки підпри-
ємств скорочувалися, а в 2017 р. сальдо фінан-
сового результату підприємства Одеської області 
стало додатнім.

Найважливішим показником фінансової рів-
новаги підприємства виступає його платоспро-
можність, під якою розуміють його спроможність 
вчасно задовольняти вимоги постачальників 
техніки і матеріалів відповідно з господарськими 
договорами, повертати кредити, проводити оплату 
праці персоналу, вносити платежі в бюджет і т. ін., 
тобто своєчасно оплачувати свої зобов'язання.

Стійкий фінансовий стан та платоспроможність 
є визначальним чинником конкурентоспроможності 
й сталого розвитку підприємства і найважливішою 
характеристикою функціонування його в ринкових 
умовах. Він є результатом ефективного управління 
всією сукупністю господарських факторів [6, с. 243].

Як свідчать дані таблиці 3, значення показників 
платоспроможності підприємств Одеської області 
у 2013-2017 рр. не відповідають рекомендованим, 
і, крім того, мають тенденцію до погіршення. 

Так, величина коефіцієнта загальної плато-
спроможності протягом усього періоду значно 
менше нормативної (від 2 до 2,5), що свідчить про 
недостатність оборотних активів для погашення 
поточних зобов’язань підприємств.

Звертає на себе увагу суттєве зменшення кое-
фіцієнта автономії в останні 3 роки. Він складав 
0,05-0,07 при граничному значенні 0,5, тобто від-
бувається зменшення частки власного капіталу 
підприємств. Така залежність суб’єктів господа-
рювання Одеського регіону в більшій мірі поясню-
ється великою кількістю збиткових підприємств. 

Від’ємні значення коефіцієнта маневреності 
власного капіталу свідчать про те, що підприєм-
ства Одеської області мають значний дефіцит 
власних коштів для формування оборотних акти-
вів, причому ситуація в останні роки погіршилася. 

Якщо порівняти значення коефіцієнта маневре-
ності власного капіталу України і Одеської області, 
то в Одеській області ситуація значно гірша: в Укра-
їні коефіцієнт маневреності власного капіталу протя-
гом 2013-2017 рр. хоч і має від’ємні значення, проте 
вони знаходяться в межах -1, у той час як в Одеській 
області в останні роки коливаються від -4,5 до -7,5.

Отже, не зважаючи на те, що основні показники 
діяльності підприємств Одеської області харак-
теризують кращий стан порівняно з Україною в 
цілому, аналіз розрахованих коефіцієнтів свідчить 
про низький рівень їх платоспроможності.

Таблиця 2
динаміка показників результатів діяльності підприємств одеської області за 2013-2017 рр. 

рік

фінансовий результат  
до оподаткування

обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) активи підприємств

млн. грн.
% до  

попереднього 
року

млн. грн.
% до 

попереднього 
року

млн. грн.
% до  

попереднього 
року

2013 –397,7 - 136354,6 - 202685,5 -
2014 - 30325,2 7625,1 156750,5 115,0 217364,8 107,2
2015 –15780,0 52,0 211919,7 135,2 228657,9 105,2
2016 –1314,8 8,3 278746,2 131,5 274487,4 120,0
2017 6844,9 - 327066,9 117,3 328945,9 119,8

Джерело: розраховано автором за [3]

Таблиця 3
динаміка показників платоспроможності підприємств одеської області за 2013-2017 рр. 

рік коефіцієнт загальної 
платоспроможності коефіцієнт автономії коефіцієнт маневреності 

власного капіталу
2013 1,05 0,30 -0,73
2014 0,99 0,16 -1,91
2015 0,94 0,05 -6,83
2016 0,95 0,05 -7,47
2017 0,96 0,07 -4,43

Джерело: розраховано автором за [3]
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Як підтвердження даного висновку слід відмі-
тити, що значна кількість підприємств м. Одеси, 
будучи не здатною сплачувати свої борги, перебу-
ває в стадії банкрутства. При цьому санації засто-
совуються лише для незначної кількості підпри-
ємств (таблиця 4).

Аналіз даних таблиці 4 показує, що протягом 
2015-2017 рр. із загальної кількості справ, що зна-
ходяться в провадженні щодо банкрутства підпри-
ємств, більше 65% перебуває в стадії ліквідації, і 
лише 4-9% – у стадії санації. 

Тобто, із загальної кількості підприємств, що 
за результатами своєї діяльності дійшли до ста-
дії банкрутства, лише незначна частина може 
бути повернута у господарську діяльність шля-
хом загального фінансового оздоровлення, під-
вищення платоспроможності через отримання 
зовнішньої допомоги. 

висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Аналіз стану та динаміки показників фінан-
сово-господарської діяльності підприємств Укра-
їни і Одеської області показав, що і в Україні в 
цілому, і в Одеській області зокрема, протягом 
останніх 5-ти років суттєво зменшилася кількість 
підприємств, у першу чергу великих. Як наслідок, 
скоротилася частка збиткових підприємств.

Незважаючи на позитивний фінансовий резуль-
тат, який підприємства отримують від основної 
операційної діяльності, витрати від фінансово-
інвестиційної та іншої діяльності суттєво переви-
щують доходи, що значно знижує рівень прибутко-
вості всієї економічної діяльності.

Негативним чинником, який вплинув на зни-
ження рівня платоспроможності підприємств, 
стало суттєве перевищення темпів зростання 
поточної кредиторської заборгованості над тем-
пами зростанням оборотних активів. Розраховані 
показники платоспроможності підприємств, зна-
чення яких є суттєво нижчими граничних, під-
тверджують даний висновок. Особливо високими 
темпами відбувається зростання кредиторської 
заборгованості в сільському господарстві: її сума 
зросла за аналізований період майже у 4 рази.

Незважаючи на те, що підприємства Одеської 
області характеризуються кращими показниками 
результатів фінансово-господарської діяльності 
порівняно з Україною в цілому, рівень їх плато-
спроможності залишається низьким. Тому постій-

ний моніторинг фінансово стану суб’єктів госпо-
дарської діяльності України в цілому та її окремих 
регіонів шляхом застосування системи показни-
ків і методів дає можливість забезпечити зрос-
тання рівня платоспроможності та попередження 
ймовірності банкрутства підприємств і прийняття 
ефективних управлінських рішень як на загально-
державному рівні, так і на рівні регіонів.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND SOLVENCY OF ENTERPRISES IN THE ODESA REGION

Problem. The Odesa region is an important link in the economic system of Ukraine, therefore, the analysis 
of key performance indicators of enterprises in recent years is interesting from the point of view of their opera-
tional efficiency and financial stability and solvency.

Purpose. The article analyses key performance indicators of enterprises in the Odesa region, determines 
the level of their solvency and financial stability.

Research methods. Monographic, statistical research methods, structural and coefficient analysis were used.
The main results of the study. Comparative dynamics of the share of unprofitable enterprises in Ukraine 

as a whole and in the Odesa region for 2013–2017 showed that the trends were practically the same – they 
slowed down, while over the entire analysed period, the share of unprofitable enterprises in Ukraine gener-
ally exceeded this indicator for the Odesa region. Significant changes occurred in the structure of assets 
of enterprises in the Odesa region during 2013–2017: if in 2013. the share of non-current assets prevailed 
(51.8%), then since 2014 the structure has changed and most of the assets of enterprises are current assets 
(61.2%). At the same time, throughout the analysed period, the share of short-term liabilities of enterprises in 
the Odesa region exceeded the share of current assets, which negatively characterizes the level of solvency 
of enterprises. An analysis of the dynamics of the volume of sales and assets of enterprises showed that dur-
ing 2013–2016 the growth rate of sales volumes outpaced the growth rate of assets, which characterizes the 
increase in the efficiency of use of enterprise resources. And as a result, during 2014–2016 losses of enter-
prises were reduced, and in 2017, the balance of financial results of enterprises in the Odesa region became 
positive. Calculations of ratios for the analysed period showed that all enterprises experience a significant 
deficit in their working capital, have an extremely low solvency level, and are dependent on borrowed capital. 
As a confirmation of this conclusion, it should be noted that a significant number of enterprises in Odesa, being 
unable to pay their debts, are in bankruptcy. Negative values of the current assets to equity ratio indicate that 
Odesa region enterprises have a significant deficit of their own funds for the formation of current assets, and 
the situation has worsened in recent years.

Conclusions and proposals of the author. In the Odesa region over the past 5 years, the number of 
enterprises, especially large ones, has significantly decreased. Despite the positive financial result that enter-
prises receive from their core operations, the costs of financial investment and other activities significantly 
exceed revenues, which significantly reduces the level of profitability of all economic activities. A negative 
factor that affected the decrease in the solvency of enterprises was a significant excess of the growth rate of 
current accounts payable over the growth rate of current assets. The calculated solvency indicators of enter-
prises, the value of which is significantly lower than the limit, confirm this conclusion. Particularly high rates are 
the growth of accounts payable in agriculture: its amount has grown almost 4 times over the reporting period. 
Even though enterprises in the Odesa region are characterized by better indicators of the results of financial 
and economic activities compared with Ukraine as a whole, their level of solvency remains low. Therefore, con-
stant monitoring of the financial condition of business entities of Ukraine as a whole and its individual regions 
through the use of a system of indicators and methods makes it possible to increase the level of solvency 
and prevent the likelihood of bankruptcy of enterprises and make effective management decisions both at the 
national level and at the regional level. 


