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ДИНАМІКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ СКЛЯНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

За ринкових умов господарювання стабільний розвиток підприємства в першу чергу залежить від отриманих 

ним фінансових результатів. У зв’язку з поглибленням кризових процесів не тільки в Україні, але й у світовій 

економіці, питання пошуку шляхів покращення фінансових результатів підприємств набуває все більшого 

значення. Найбільш важливою категорією серед фінансових результатів підприємства є його чистий прибуток. 

Саме зростання позитивного фінансового результату дає можливість стверджувати про стійкий та стабільний 

розвиток підприємства. 

На жаль, виокремлених даних щодо фінансових результатів підприємств, що належать до скляної галузі в 

Статистичному щорічнику України не має, тому скористаємось узагальненими даними щодо галузі «Виробництво 

гумових, пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції». З даних, наведених в табл. 1, видно що 

протягом 2011-2015 років сальдо фінансових результатів підприємств вищезазначеної галузі є від’ємним. Це 

означає, що в загальному підсумку збитки підприємств галузі превалюють над прибутками. Причому збиткове 

сальдо не тільки не скорочувалась, а й зростало на -12897,0 млн.грн. Щодо динаміки самих фінансових результатів 

(прибутків та збитків), то слід зазначити їх зростання протягом 2011-2015рр. на 1311,5 та 14208,5 млн. грн. 

відповідно. Тобто збитки підприємств галузі зростають швидшими темпами ніж прибутки, що в цілому негативно 

впливає на кінцеве сальдо фінансових результатів. Проте, є й позитивна динаміка – у структурі за кількістю 

прибуткових та збиткових підприємств – кількість підприємств (у % до загальної кількості підприємств, що 

отримували прибутки) зросла на 16%. Тобто, якщо в 2011 році частка прибуткових підприємств складала менше 

60%, то у 2015 - частка прибуткових підприємств виросла до 75%. 

Причинами такої динаміки в першу чергу є падіння індексів промислової продукції у відсотках до 2010 року – 

зі 104% (у 2013 році) до 88% (у 2015 році); зменшення капітальних інвестицій з 4281 млн.грн. (2013р.) до 3818 

млн.грн. (2015р.). Відповідним чином зменшились й індекси капітальних інвестиції з 90% до 57% [2].  

Таблиця 1 

Чистий прибуток (збиток) підприємств України в галузі «Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції», млн. грн. 

Роки 

фінан-

совий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінан- 

совий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінан- 

совий 

результат 

2011 -195,2 58,7 2 099,0 41,3 2 294,2 

2012 -1 097,1 60,1 2 088,6 39,9 3 185,7 

2013 -948,5 62,0 2 193,6 38,0 3 142,1 

2014 -15 378,8 61,3 1 766,6 38,7 17 145,4 

2015 -13 092,2 74,7 3 410,5 25,3 16 502,7 

Відхи-

лення 

2015р. 

до 

2011р. 

-12 897,0 16,0 1 311,5 -16,0 14 208,5 

Джерело : [1] 

 

Таким чином, ситуація, що склалася у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою погіршила стан 

підприємств галузі «Виробництво гумових, пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції», до 

складу якої згідно КВЕД входить виробництво скла. 
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