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Визначено, що головною умовою забезпечення стійкості підприємства є прибутковість його виробничоMкомерцM
ійної діяльності. Це обумовлює необхідність розробки концептуального підходу до формування ефективності
сільськогосподарського підприємства, який забезпечить досягнення, утримання та підвищення стійкості підприємM
ства. Сформовано цілісне уявлення про взаємозв'язок стійкості та економічної ефективності підприємства, виокM
ремлено структурні складові доходу підприємства на основі системного підходу та концепції беззбитковості.

Досліджено характеристики категорії "прибуток" і конкретизовано його вплив на фінансову стійкість підприєM
мства, запропоновано виділяти капіталодоповнюючу функцію прибутку та функцію індикатора його фінансової
стійкості. Виділено систему напрямів забезпечення ефективної виробничоMкомерційної діяльності підприємства та
умови їх застосування. За результатами дослідження прибутку і характеру його впливу на фінансову стійкість підприєM
мства виявлено його зв'язок з протилежною економічною категорією — "збиток". Аргументовано, що на відміну від
прибутку, збитку притаманний деструктивний характер. Виражається він у тому, що збиткова діяльність підприємM
ства сприяє формуванню фінансових умов для прямої втрати власного капіталу підприємства, а в подальшому — і
його фінансової стійкості.

It was determined that the main condition for the stability of the enterprise is the profitability of its industrial and
commercial activities. This necessitates the development of a conceptual approach to the formation efficiency of
agricultural enterprises that ensure the achievement, maintenance and increase the stability of the enterprise. Formed a
view of the relationship of stability and economic efficiency of enterprises, structural components of income are allocated
based on a systemic approach and the concept of breakeven.

Determined that ensure economic viability associated with the latest techniques, technologies and tools businesses
adapt to dynamic environmental conditions that can generate profitability of production. Achieving breakthroughs is an
objective prerequisite for profit, which provides selfMsufficiency and selfMfinancing and, on this basis, the formation of
economic stability and financial security of the enterprise.

Characteristics of the category of "income" and specified its impact on the financial stability of the company, offered
to provide capital function and profit function indicator of its financial stability. Research conceptual approaches economic
content profits revealed that the most common accounting approach in its interpretation. In accordance with the
accounting approach profit is a financial measure of enterprise performance. Argued that is more meaningful financial
and economic approach to determining the economic substance of profit, the essence of which is the analysis cycle
components value created product during playback. Profit is offered to understand the economic benefit received in the
process of production and commercial activity, which contributes to the increase of the own capital of the enterprise,
income of owners, employees and the state.

Highlight the system to ensure the efficient production and business enterprise and conditions of use. The results of
the study of profit and the nature of its impact on the financial stability of the company revealed its relationship with the
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ВСТУП
Здатність підприємства протистояти впли"

ву мінливих факторів зовнішнього бізнес"сере"
довища та внутрішніх чинників, і водночас
здійснювати ефективну виробничо"комерційну
діяльність, яка гарантує його постійну плато"
спроможність та інвестиційну привабливість у
довгостроковій перспективі, забезпечується
стійкістю. Дослідження сутності та економіч"
ного змісту категорії "стійкість" проводяться
багатьма вченими"економістами. Але дотепер
відсутня єдність наукової думки щодо обгрун"
тування економічних характеристик стійкості,
їх взаємозв'язку і взаємозалежності, набору
ефективних методів та інструментів її забезпе"
чення на підприємстві. Проблема стійкості має
важливе теоретичне і практичне значення, ос"
кільки виступає фактором розвитку системи,
тобто система розвивається виключно за умо"
ви забезпечення стійкості, в іншому випадку
вона може не вийти з чергового відхилення від
сталого розвитку (кризи).

Забезпечення економічної стійкості під"
приємств пов'язане із застосуванням новітніх
методів, технологій та інструментів адаптації
підприємства до динамічних умов зовнішнього
середовища, здатних формувати беззбит"
ковість виробництва. Досягнення беззбиткової
діяльності є об'єктивною передумовою отри"
мання прибутку, який забезпечує само"
окупність та самофінансування і на цій основі
формування економічної стійкості й фінансо"
вої безпеки підприємства. Дослідженню теорії,
методології та розробки заходів щодо забез"
печення економічної стійкості та підвищенню
ефективності підприємств присвятили праці
І. Бланк, Є. Брігхем, І. Вініченко, О. Гетьман,
Л. Денисенко, А. Мазаракі, С. Онисько, А. Под"
дєрьогін, С. Покропивний, Г. Семенов, Т. Скрип"
ко, Л. Шваб [1—12] та ін.

Проте недостатньо дослідженими залиша"
ються питання системного підходу до розу"
міння стійкості як комплексної економічної ха"
рактеристики, взаємозв'язку з економічною
ефективністю підприємства, розробки інстру"
ментарію управлінського процесу та ефектив"
них способів її забезпечення, організаційно"

opposite economic category — "loss". Argued that unlike profits, loss inherent destructive nature. It expressed in the
fact that the lossMmaking activity of the enterprise contributes to the formation of financial conditions for the direct loss
of equity capital of the enterprise, and in the future — its financial stability.

Ключові слова: виручка, дохід, затрати, збиток, ефективність, стійкість, реалізація, ре�
сурси, сільськогосподарське підприємство.

Key words: revenues, income, expenses, damages, efficiency, sustainability, implementation,
resources, agricultural enterprise.

економічних заходів реалізації стратегії стій"
кого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджуючи проблеми стійкості, дослід"

ники обгрунтовують думку, що стійкість пов'я"
зана зі здатністю системи повертатися до ста"
ну, близького до рівноважного після неперед"
бачених впливів. Для економічної системи
стійкість трактується як її здатність поверта"
тися до основної тенденції розвитку після збу"
рень, викликаних економічними і природними
факторами [1, 6, 8]. Гетьман О.О. та Шаповал
В.М. також вважають, що стійкість є здатністю
системи повертатися в рівноважний стан, але
водночас такий стан має досягатися без зов"
нішнього впливу [4]. На думку Денисенко Л.О.
стійкість є несхильністю до ризику втрат і
збитків, постійність [5]. Аналогічні підходи до
поняття "стійкість" використовуються біль"
шістю науковців"економістів. Отже, стійкість,
як внутрішня властивість економічної системи
(підприємства), виражається в здатності про"
тистояти коливанням, що зумовлені змінами
зовнішнього та внутрішнього бізнес"середови"
ща і здійснювати ефективну діяльність для до"
сягнення цілей свого розвитку.

Стійкість підприємства загалом забезпе"
чується одночасно за допомогою формування
й підтримки організаційно"структурної, вироб"
ничої, комерційної, фінансової та соціальної
стійкості. Однак з позиції ефективного здійс"
нення процесу відтворення особливе значення
має послідовне забезпечення виробничої, ко"
мерційної та фінансової стійкості. Виробнича
стійкість визначається раціональним викорис"
танням виробничих ресурсів підприємства і ха"
рактеризується стабільністю обсягів виробниц"
тва.

Комерційна стійкість підприємства зале"
жить від якості виробленої продукції, цінової
політики, каналів і ринків збуту та виражаєть"
ся в безперебійності процесу реалізації про"
дукції (робіт, послуг). Разом вони забезпечу"
ють фінансову стійкість, оскільки результа"
тивність виробничо"комерційної діяльності
безпосередньо визначає обсяг власних фінан"
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сових ресурсів підприємства — прибутку.
З іншого боку, забезпеченість підприємства
достатніми і збалансованими фінансовими ре"
сурсами сприятиме підтримці безперервності
виробництва, ритмічності процесу реалізації
продукції, тобто підтримці всіх інших видів
стійкості. Отже, загальна стійкість під"
приємства безпосередньо залежить від рівня
його фінансової стійкості.

Дослідники виділяються кілька типів фінан"
сової ситуації за ступенем стійкості: абсолют"
на, нормальна, нестійка, кризова [1; 3; 12]. На
їх думку, стійким абсолютно або нормально у
фінансовому відношенні є підприємство, у яко"
го обсяг власного капіталу, або з використан"
ням позикових джерел,  дозволяє повністю
фінансувати необхідні оборотні активи (запа"
си). Також збільшення власного капіталу, як
джерела фінансування зростаючих активів
підприємства, забезпечується виключно за
умови його ефективної виробничо"комерційної
діяльності. Таким чином, головним фактором
забезпечення фінансової стійкості підприєм"
ства є його економічно ефективна діяльність,
прибутковість. Для обгрунтування цього твер"
дження вважаємо за необхідне розкрити еко"
номічний зміст прибутку, його зв'язок з влас"
ним капіталом і на цій основі зі стійкістю
підприємства. Вивчення наукових літературних
джерел дозволило нам систематизувати та уза"
гальнити існуючі сучасні думки і позиції, які по"
різному пояснюють сутність прибутку та його
економічний зміст.

Дослідження концептуальних підходів еко"
номічного змісту прибутку дозволило встано"
вити, що найбільш поширеним є бухгалтерсь"
кий підхід у його трактуванні. Відповідно до
бухгалтерського підходу прибуток є фінансо"
вим показником результатів діяльності під"
приємства. Але з цих позицій він являє собою
лише форму прояву прибутку, яка сформова"
на у відповідності до принципів і правил веден"
ня бухгалтерського обліку фінансових резуль"
татів. В цьому випадку під нею розуміється по"
зитивна різниця між загальною сумою доходів
і витрат за однорідними групами операцій (від
звичайної діяльності та іншими операціями), які
здійснюються підприємством за певний період.
Обчислена різниця проявляється в численних
модифікаціях: валовий прибуток, прибуток від
продажів, прибуток до оподаткування, чистий
прибуток звітного періоду тощо, які розрахо"
вуються на основі алгоритмізації даних, пред"
ставлених у бухгалтерській звітності.  Вважає"
мо, що прихильники бухгалтерського підходу
не розкривають "категоріального" аспекту при"

бутку. Вузька прив'язка до категорії "фінансо"
вий результат" надає лише загальне уявлення
про прибуток як розрахунковий показник
різних формах.

Більш змістовним, на нашу думку, є фінан"
сово"економічний підхід до визначення еконо"
мічного змісту прибутку, сутність якого поля"
гає у аналізі кругообігу складових частин вар"
тості створеного продукту в процесі його
відтворення [2; 7; 11]. На рівні наукової абст"
ракції вважаємо, що дохід є категорією, на"
ближеною до вартості, а прибуток — формою
прояву категорії доходу. З метою більш повно"
го визначення економічного змісту прибутку
вважаємо за доцільне звернути увагу саме на
сутність поняття "дохід". Проведені досліджен"
ня показали, що сучасне економічне тлумачен"
ня цього терміна в науковій літературі харак"
теризується множинністю трактувань. У довід"
ковій економічній літературі дохід визначаєть"
ся як виручка від реалізації продукції; резуль"
тат господарсько"фінансової діяльності під"
приємства; грошові кошти та інші цінності, що
мають грошову вартість; економічні вигоди, які
призводять до збільшення капіталу; дивіденди,
роялті тощо [6; 8; 10]. Вивчення наукових виз"
начень доходу, дозволяє узагальнити, що під
доходом підприємства розуміється збільшення
економічних вигод у результаті надходження
активів (грошових коштів, іншого майна) і (або)
погашення зобов'язань, що призводить до
збільшення його капіталу за винятком внесків
учасників (власників майна). За такого підходу
до розуміння економічного змісту категорії
доходу економістами ставиться рівність між
виручкою як простим надходженням коштів та
економічною вигодою, але з фінансово"еконо"
мічної точки зору це невірно і пояснюється на"
ступним [2; 4; 9].

Виручка від продажів продукції (робіт, по"
слуг) не є доходом підприємства, бо її частина
є його витрати. Пояснюється це тим, що фор"
мування доходів від реалізації продукції перед"
бачає процес авансування грошових коштів в
матеріальні витрати, оплату праці тощо, і тільки
в результаті подальшого продажу виробленої
продукції відбувається їх відшкодування за
рахунок отриманої виручки. Відповідно, вируч"
ка в грошовій формі, структурно складається з
наступних елементів:

— кошти у вигляді непрямих податків, що
стягуються зі споживачів продукції (податок
на додану вартість, акцизи тощо);

— кошти на відшкодування вартості обо"
ротного капіталу, авансованого в процес ви"
робництва, збуту та управління підприємством
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(заробітна плата, податкові платежі, що вхо"
дять у витрати виробництва та обігу, вартість
сировини, матеріалів тощо);

— кошти на відновлення вартості основних
виробничих активів в розмірі нарахованої
амортизації;

— кошти як отримана вигода завершеного
кругообігу, тобто прибуток для сплати по"
датків, розвитку підприємства, виплати диві"
дендів тощо.

Отже, в складі виручки тільки одна части"
на, яка перевищує розмір відшкодувань аван"
сованих коштів підприємства, становить його
дохід. Дохід виступає не як просте надходжен"
ня грошових коштів, а у вигляді частини вар"
тості продукції. У цьому розумінні дохід від
звичайної діяльності відображає отриману в
процесі її здійснення економічну вигоду, яка
приймає конкретну форму вираження — при"
буток підприємства. Фінансовий аспект вируч"
ки від продажу продукції (робіт, послуг), по"
лягає в тому, що вона є джерелом відшкодуван"
ня витрат в процесі здійснення виробничо"ко"
мерційної діяльності підприємства і формуван"
ня його доходів. Таке визначення виручки має
визначальне значення для цілісної характери"
стики категорії "прибуток".

Узагальнивши результати проведеного до"
слідження, під прибутком пропонуємо розумі"
ти отриману в процесі здійснення виробничо"
комерційної діяльності економічну вигоду, яка
сприяє збільшенню власного капіталу підприє"
мства, доходів власників, працівників і держа"
ви. Таке розуміння прибутку дозволяє повніше
розкрити його  економічну природу та відоб"
ражає зв'язок з власним капіталом і фінансо"
вою стійкістю підприємства.

Взаємозв'язок прибутку і власного капіта"
лу підприємств обгрунтовується при розгляді
процесів його розподілу. До складу власного
капіталу підприємства включаються: статутний
капітал, акції, додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток. Проведені
дослідження вказують, що відповідно до чин"
них нормативних документів з організації бух"
галтерського обліку власного капіталу і розпо"
ділу прибутку "реальне" збільшення власного
капіталу підприємства відбувається тільки в
межах формування в його складі "нерозподі"
леного прибутку", а зміни (збільшення) інших
елементів є переважно технічним способом ве"
дення бухгалтерського обліку. Останнє забез"
печується шляхом включення чистого прибут"
ку, отриманого підприємством за звітний рік,
до складу власного капіталу в сумі нерозподі"
леного прибутку звітного періоду.

Таким чином, прибуток є єдиним "заробле"
ним" джерелом фактичного збільшення влас"
ного капіталу підприємства, і на цій основі фор"
мування й забезпечення його фінансової
стійкості. Економічна природа прибутку фор"
мує складні взаємовідносини з приводу його
розподілу між підприємством та іншими госпо"
дарюючими суб'єктами. Сутність таких відно"
син характеризується виконанням прибутком
відповідних функцій. Серед економістів трива"
лий час була відсутня єдність поглядів стосов"
но функцій прибутку та їх змісту. У сучасній
економічній літературі більшість авторів виді"
ляє три функції прибутку:

— оціночна (полягає в характеристиці еко"
номічного ефекту, який досягається в резуль"
таті господарської діяльності підприємства);

— стимулююча (проявляється у величині
отримуваного прибутку, яка повинна бути до"
статньою для забезпечення простого й розши"
реного відтворення);

— джерело доходів бюджетів різних рівнів
(стягнення податків і зборів до бюджету відпо"
відно чинного законодавства) [2; 7; 10].

За результатами дослідження характерис"
тики категорії "прибуток" і конкретизації його
впливу на фінансову стійкість підприємства,
вважаємо за доцільне окрім зазначених, виді"
ляти також капіталодоповнюючу функцію при"
бутку. Вона полягає в приєднанні частини при"
бутку, отриманого в процесі виробничо"комер"
ційної діяльності, до власного капіталу
підприємства. Порядок такого збільшення ка"
піталу підприємства визначається рухом при"
бутку: "чистий прибуток — резервний капітал
— виплати дивідендів — нерозподілений при"
буток (власний капітал)". Також вважаємо за
доцільне виділити функцію прибутку як інди"
катора стійкості функціонування підприєм"
ства, в тому числі його фінансової стійкості.
Включення запропонованих функцій до скла"
ду загальних функцій прибутку дозволить ком"
плексно характеризувати зміст не тільки до"
сліджуваної категорії, але й фінансової стій"
кості як системного поняття.

За результатами дослідження прибутку і
характеру його впливу на фінансову стійкість
підприємства виявлено його зв'язок з проти"
лежною економічною категорією — "збиток".
В економічній літературі ці категорії практич"
но завжди вживаються у взаємозв'язку, оскіль"
ки прибуток є позитивним фінансовим резуль"
татом діяльності підприємства, а збиток, навпа"
ки — негативним. У такому розумінні ці дві ка"
тегорії виступають діаметрально протилежни"
ми характеристиками одного й того ж показ"
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ника — економічного ефекту виробничо"ко"
мерційної діяльності підприємства. Зважаючи
на аспект прибутку в системі економічного
знання, можна запропонувати формулювання
категорії "збиток": збиток — це відтік (втрата)
економічних вигод, що приводить до зменшен"
ня власного капіталу підприємства. Вважаємо,
що таке визначення більш широко за існуючі
характеризує економічний зміст цієї категорії.
Зокрема в економічному словнику увага при"
діляється лише цивільно"правовому аспекту
досліджуваного поняття: "збитки — це витра"
ти, які особа, чиє право порушене, зробила або
мусить зробити для відновлення порушеного
права, втрата або пошкодження майна (реальні
збитки), а також неодержані доходи, які особа
одержала б при звичайних умовах цивільного
обороту, якби його право не було порушене
(упущена вигода)" [3]. Інший аспект категорії
"збиток" розкривається в найбільш часто ужи"
ваний авторами обліковому розумінні: "збиток
— це сукупний негативний результат ряду
подій господарської діяльності, локалізованих
в межах звітного періоду" [9].

Але за таких підходів до визначення збит"
ку, на наш погляд, не розкривається його
сутність як економічної категорії та вплив на
власний капітал підприємства. Виникнення
збитків за результатами виробничо"комерцій"
ної діяльності свідчить, що авансовані в госпо"
дарський оборот фінансові ресурси не тільки
не повернулися з приростом, але й частково або
повністю втрачені, тобто капітал не виконав
свою головну функцію — стимулюючу. Водно"
час втрата коштів, які обслуговують виробни"
чо"комерційний цикл і розміщені в оборотних
активах підприємства, обумовлює необхідність
вилучення на покриття збитку власного капі"
талу підприємства з інших сфер його діяль"
ності. Збиток, насамперед, списується за раху"
нок коштів резервного капіталу підприємства,
або нерозподіленого прибутку минулих
років. У разі нестач цих джерел використо"
вується додатковий капітал (за винятком ча"
стини, сформованої за рахунок переоцінки
основних засобів) або розмір статутного ка"
піталу знижується до величини чистих ак"
тивів підприємства. В результаті збитки по"
глинають спочатку власний оборотний капі"
тал, а потім — інші частини власного капіта"
лу підприємства, що може призвести навіть
до повної його втрати. За відсутності необх"
ідних фінансових ресурсів скорочуються об"
сяги та масштаби виробничої діяльності
підприємства, в результаті чого утворюють"
ся ще більші нові збитки.

Крім того, збиток найчастіше становить
пряму втрату не тільки власного капіталу, але
й частини позикових коштів. Залучення в по"
криття збитків позикового капіталу та креди"
торської заборгованості призводить до збіль"
шення величини невиконаних зобов'язань
підприємства перед своїми контрагентами і, як
наслідок, — виникнення неплатоспроможності
та загрози банкрутства. Таким чином, генеру"
ючи збитки, підприємство зменшує, а згодом
втрачає власний капітал, і як наслідок — свою
фінансову стійкість.

Для повної характеристики збитку як фі"
нансово"економічної категорії необхідно ви"
ділити його специфічні функції. Збиток, як і при"
буток, характеризує економічний ефект, отри"
маний в результаті виробничо"комерційної
діяльності підприємства, але тільки негативний.
Відповідно, як показник економічної діяльності
підприємства, він виконує оціночну функцію.
На відміну від прибутку, збитку притаманний
деструктивний характер. Виражається він у
тому, що збиткова діяльність підприємства
сприяє формуванню фінансових умов для пря"
мої втрати власного капіталу підприємства, а в
подальшому — і його фінансової стійкості. Це
визначає зміст функції збитку як індикатора
втрати власного капіталу і фінансової стійкості
підприємства. Аргументовані функції збитку
до теперішнього часу в якості самостійних не
виділялися. Вони мають суттєве значення для
цілісної характеристики досліджуваної кате"
горії та визначення способів і інструментів за"
безпечення фінансової стійкості підприємств.

ВИСНОВОК
Процес функціонування підприємств та

підтримку їх економічної ефективності необ"
хідно розглядати як складову управління без"
збитковістю його виробничо"комерційної діяль"
ності. У процесі дослідження обгрунтовано взає"
мозв'язок, підпорядкованість і технологію взає"
модії виробничого процесу, стійкості та економ"
ічної ефективності. Визначення сутності та еко"
номічного змісту прибутку й збитку дозволило
виявити характер їх впливу на фінансову
стійкість підприємства. Кількісний взаємозв'язок
прибутку (збитку) і фінансової стійкості підприє"
мства можна встановити за допомогою оцінки
його фінансової стійкості.  Водночас здійснюєть"
ся як оцінка ступеня забезпеченості запасів і вит"
рат економічно обгрунтованими джерелами їх
формування (власний капітал і позиковий капі"
тал), так і розрахунок фінансових коефіцієнтів
(коефіцієнтів автономії, забезпеченості власни"
ми оборотними засобами, маневреності тощо).
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