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НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

Васильців Т.Г.,  

д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту 

Цап М.В., аспірант  

Львівська комерційна академія 

 

Для сучасного посттрансформаційного етапу розвитку 

економіки України характерною є ситуація, коли посилився вплив 

чинників, які стимулюють збільшення обсягів імпорту, і практично не 

сформовано бар’єрних та компенсаторних можливостей протидії 

(формування і використання потужностей внутрішнього виробництва, 

зростання його конкурентоспроможності, підвищення фінансово-

економічної ефективності, розвиток інвестиційно-інноваційно 

активних інтегрованих підприємницьких мереж). Ситуація з 

імпортозалежністю нашої держави набула доволі загрозливих обсягів, 

адже за період 2005-2012 рр. частка продажу вітчизняних товарів 

зменшилася з 70,5 % до 58,9 % (на 11,6 в. п.). Ситуація особливо 

критична для непродовольчих товарів, де за цей період частка товарів, 

виготовлених на території нашої держави, зменшилася на 15,7 в. п. – 

до рівня 41,9 %. Погіршення, хоча й у меншій мірі, спостерігається і 

для продукції продовольства [1]. 

Відомо, що держава може обирати альтернативні сценарії 

реалізації політики імпортозаміщення. Наприклад, це може бути 

СЕКЦІЯ 1 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
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агресивна протекціоністська політика, що всіляко обмежує 

поступлення на внутрішній ринок імпортних товарів. Але ми 

вважаємо такий шлях негативним, оскільки це призведе до ще більшої 

монополізації вітчизняного споживчого ринку та подальшого 

зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

товаровиробників, які втрачатимуть стимули до вдосконалення за 

«слабкості» конкурентного середовища. Протекціонізм потрібен, але 

він має бути виваженим і селективним. 

Натомість, як показує світовий досвід, більшу перевагу має 

інший шлях. Це, зокрема реалізація державної політики, орієнтованої 

на посилення фінансово-економічної безпеки вітчизняних 

товаровиробників як важливої і необхідної передумови зміцнення їх 

конкурентних позицій та реалізації таким чином потенціалу 

імпортозаміщення. 

При розробці стратегічних програмних документів у сфері 

посилення фінансово-економічної безпеки вітчизняних 

товаровиробників, їх мету та операційні цілі доцільно узгодити з 

пріоритетами і засобами забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку внутрішнього ринку держави. При цьому 

операційними цілями державної політики зміцнення фінансово-

економічної безпеки вітчизняних товаровиробників доцільно 

визначити: 1) підвищення рівня доступності фінансових ресурсів для 

підприємств; 2) гарантування безпеки грошового ринку та 

інфляційних процесів; 3) мінімізацію валютних ризиків 

господарюючих суб’єктів; 4) підвищення рівня фінансової стійкості 

суб’єктів підприємництва; 5) покращення ліквідності та 
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платоспроможності підприємств; 6) гарантування безпеки страхового 

та фондового ринків. За цими напрямами варто формувати сукупність 

засобів досягнення вказаних операційних цілей. 

Суб’єктами реалізації державної політики зміцнення фінансово-

економічної безпеки вітчизняних товаровиробників слід визначити 

органи державного управління та місцевого самоврядування, державні 

та недержавні установи фінансово-кредитного сприяння бізнесу, 

асоціативні підприємницькі об’єднання, підприємства та організації 

фінансово-кредитного, страхового ринку, суб’єкти підприємницької 

діяльності, представники ЗМІ, громадськість. 

Джерелами коштів фінансування державної політики у 

досліджуваній сфері є: 1) кошти регіонального та місцевих бюджетів; 

2) фінанси державного бюджету України, центрів зайнятості, 

державних фондів сприяння підприємництву; 3) ресурси фондів 

міжнародної технічної фінансової допомоги; 4) фінансові ресурси 

недержавних (в тому числі асоціативних) інституцій системи 

підтримки та сприяння розвитку підприємництва, підприємців, 

громадськості. Причому необхідним є запровадження практики 

квотування обсягів державного фінансового сприяння розвитку 

вітчизняного виробництва. Засобом контролю ефективності виділених 

фінансових ресурсів та реалізованих заходів є механізм моніторингу 

системи фінансово-економічної безпеки вітчизняних 

товаровиробників з визначенням узагальнюючого показника рівня 

безпеки, який базується на оцінці забезпечення найбільш важливих 

якісних та кількісних показників захищеності інтересів суб’єктів 

господарювання у фінансовій сфері. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Гірняк В. В., к.е.н, доцент кафедри  

фінансів та фінансово-економічної безпеки 

Львівський інститут банківської справи  

Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 

 

Актуальність обраної теми зумовлена становленням єдиного 

європейського освітнього простору, який формує своєрідні виклики 

університетській освіті України. Вітчизняна система освіти, 

незважаючи на намагання реформувати її за європейськими зразками, 

в основному лише виглядає європейською, але не є такою за суттю. 

Однією із вагомих причин цього є незадовільний стан економіки 

освіти та її безпека. Беручи до уваги те, що Україна чітко визначила 

орієнтир на входження в освітній простір Європи, поступово 

здійснюється модернізація освітньої діяльності у контексті 

європейських вимог. Під впливом сучасних освітніх технологій  та 

взаємодії різних дисциплін у дослідженнях Європейського Союзу 

формуються нові економічні інновації в освітній системі України: 

автономія вищих навчальних закладів, нові механізми державного 

фінансування освіти; диверсифікація джерел фінансування освіти; 

нові механізми фінансування освіти грантовими програмами, пільгове 

стимулювання інвестицій у сферу освіти; нові механізми оплати праці 

робітників освіти, забезпечення фінансово-економічної безпеки вищих 
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навчальних закладів. Усі ці механізми потребують поглибленого 

вчення в дослідженнях Європейського союзу, а саме: забезпечення 

високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та 

незалежності вищих навчальних закладів; • забезпечення 

технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності  технічного потенціалу; • досягнення 

високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної 

організаційної структури управління вищими начальними закладами; • 

якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності вищих навчальних 

закладів; • забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної 

таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення 

роботи всіх підрозділів і відділів вищого навчального закладу; • 

збереження та розвиток інтелектуального потенціалу та ефективна 

організація безпеки персоналу вищих навчальних закладів, його 

капіталу та майна, а також комерційних інтересів. 

Модифікація цих механізмів спонукає вищий навчальний заклад 

оперативно змінювати процес навчання, методики їх викладу і 

передбачати зміни в запитах самих споживачів освітніх послуг, 

спільно створювати транснаціональні заходи та структурні зв'язки з 

навчальними закладами країн Європейського Союзу. 

Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки ВНЗ у 

динаміці – це виконання дій, за необхідними параметрами і 

методикою, скерованих на створення умов забезпечення стійкості 

ВНЗ. Таке подання процесу фінансово-економічної безпеки показує, 

що кожна її складова повинна досліджуватись на всіх етапах, це 

забезпечить комплексний підхід до фінансово-економічної безпеки.  
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Доцільно виокремити такі складові фінансово-економічної 

безпеки ВНЗ: - фінансова складова, інтелектуальна й кадрова складові,  

технічна складова,  технологічна складова,  нормативно-правова 

складова,  інформаційна складова. До першого зараховуємо 

економічну інформацію, яка формується під час фінансового 

господарської діяльності ВНЗ та навчального процесу безпосередньо. 

До другого – інформацію, що формується поза межами ВНЗ і 

використовується для вивчення конкурентного середовища 

(діяльності інших ВНЗ), демографічного стану, фінансової 

спроможності населення тощо [1; 2]. Висновок. Для забезпечення 

фінансово-економічної безпеки вузів, основними напрямами 

забезпечення фінансово-економічної безпеки вищої освіти в Україні 

можуть бути: – формування стратегічних завдань та їх реалізації 

вищими учбовими закладами щодо активної взаємодії з приватним 

сектором економіки шляхом комерціалізації результатів своєї 

наукової діяльності (тобто заробити прибуток і залучити додаткові 

фінансові ресурси), а також шляхом реалізації кафедрами й 

факультетами нових науково-навчальних продуктів; – розвиток 

непрофільної діяльності; – довгострокове залучення фінансових 

благодійних внесків від випускників та інших донорів з метою 

створення ендаументів-фондів; – запровадження нових фінансових 

інструментів університетами, зокрема із використанням грантів, 

позик. 

Список використаних джерел: 

1. Стеців І.С. Економічна безпека ВНЗ: cутність та особливості 
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2. Бархатов В. Ю. Экономическая безопасность ВУЗа / В. Ю. 
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МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

МЕХАНІЗМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

П’ятковська О.Р., к.е.н., науковий співробітник 

МІОК НУ «Львівська політехніка» 

 

Активна інтеграція України у світові міграційні процеси [4], 

обумовлює низку негативних соціально-економічних ефектів, серед 

яких слід виокремити: депопуляцію населення, споживчий дисбаланс, 

структурні зміни ринку праці, фіскальні проблеми, соціальні 

протиріччя [4; 5; 8; 9; 10]. Зважаючи на все це, а також на те, що 

міграційна політика України сьогодні знаходиться на етапі свого 

формування, модернізація системи забезпечення фінансово-

економічної безпеки в Україні є неможливою без адаптації міграційної 

політики до нових фінансово-економічних викликів.  

Аналізуючи теоретичний дискурс трактування міграційної 

політики такими вітчизняними науковцями, як М. П. Бублій, 

С. В. Денисюк, С. О. Мосьондз, О. А. Малиновська, У. Я. Садова та 

ін., можемо узагальнити, що міграційна політика – це система 

нормативно-правових, фінансових, адміністративних і організаційних 

заходів держави та недержавних установ щодо регулювання 

міграційних процесів та здійснення контролю над ними з позицій 

міграційних пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних 

потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури з 
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метою забезпечення національної безпеки держави. Щодо фінансово-

економічної безпеки, то, заглиблюючись у науково-етимологічні 

парадигми цього поняття, а також її складові, критерії та їхні порогові 

значення (детальніше див. [1; 2; 3; 7]), можемо прослідкувати істотну 

значимість міграційної компоненти у забезпеченні фінансово-

економічної безпеки України.  

Зважаючи на це, виділимо ключові механізми удосконалення 

міграційної політики України, які, на наш погляд, можуть істотно 

модернізувати систему забезпечення фінансово-економічної безпеки:  

 наявність централізованого органу виконавчої влади, який міг 

би контролювати обсяги міграційної активності, зокрема трудової, а 

також концентрацію та збалансованість міграційних потоків, 

корегувати міграційну квоту, виступати із законодавчими 

ініціативами для удосконалення нормативно-правового забезпечення 

у сфері регулювання міжнародної трудової міграції тощо;  

 необхідність впровадження структурно-функціональної моделі 

стратегії співпраці з українською діаспорою [4, с. 13], яка може 

ефективно сприяти залученню інвестицій, розвитку підприємництва, 

зростанню інноваційного потенціалу, ліквідації зовнішнього боргу 

тощо завдяки облігаціям діаспори та пайовим фондам, створенню 

спільних підприємств, впровадженню ефективних інноваційних 

проектів та програм, побудові науково-дослідної та бізнес-мережі.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Сороківська М. В.,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Клим Р. А., аспірант 

Львівська комерційна академія 

 

Соціально-економічна криза в Україні призвела до погіршення 

становища із залученням інвестицій з-за кордону та здійсненням 

внутрішніх капіталовкладень. Недосконале інституційне середовище є 

однією з причин, які зумовлюють незадовільний стан інвестиційної 

діяльності в Україні.  

Інвестиційна діяльність у 2013 році характеризувалась:  

скороченням обсягу основного капіталу (на 6,6 %) і зменшенням його 

частки у структурі ВВП (18,2 %). Такий перерозподіл ВВП на користь 

споживання не відповідає потребам забезпечення розширеного 

економічного відтворення; наростанням негативних тенденцій в 

інвестиційній діяльності основних секторів економіки – 

промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, 

торгівлі; різким скороченням інвестування в усі галузі соціальної 

сфери; погіршенням ситуації із залученням в українську економіку 

іноземного капіталу. 

За результатами 2013 р. падіння обсягу капітальних інвестицій 

становило 11,1 %. У 2014 р. тенденції погіршилися: за результатами 

січня-червня 2014 р., падіння становило вже 17,5 % порівняно із 

січнем-червнем 2013 р. 

Станом на 31 грудня 2013 р. обсяг прямих інвестицій, внесених 



 17 

в економіку України, склав 56,8 млрд дол. США. За січень-червень 

2014 р. обсяги залучених прямих інвестицій значно знизилися і склали 

50 млрд  дол. США, падіння склало 13,5 % порівняно з показником на 

1 січня 2014 р.  

Все це засвідчує необхідність формування більш досконалого 

інституційного середовища з метою забезпечення стабілізації 

інвестиційної діяльності в Україні. 

Інституційне середовище можна розглядати як законодавчі акти 

та суб’єктів інституційного забезпечення інвестиційної діяльності в 

Україні. 

На сьогодні основні проблеми формування інституційного 

середовища в Україні пов’язані з: 

 недостатнім врахуванням особливостей реальних інвестицій 

в Україні; 

 недоліками законодавства щодо іноземних інвестицій; 

 недосконалим законодавчим регулюванням створення та 

функціонування об’єднань підприємств 

 складністю та нестабільністю, надмірною централізацією 

процесу оподаткування, високими податковими ставками; 

 відсутністю диференціації податку на додану вартість, що не 

дозволяє мотивувати інвестування підприємств, які випускають 

продукцію з високою доданою вартістю.  

Не використовується механізм звільнення від оподаткування 

частини прибутку, що спрямовується на модернізацію. Фактором, що 

стримує інвестиційне кредитування, є процентні ставки, розмір яких 

часто перевищує рентабельність більшості інвестиційних проектів. 
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В цілях активізації інвестиційної діяльності необхідно 

забезпечити стабільність оподаткування та фіскальну мотивацію для 

пріоритетних галузей та інвестиційних напрямів. Важливим при 

цьому є зниження ставок оподаткування на певний період для 

високотехнологічних галузей, диференціації ставок ПДВ, звільнення 

від оподаткування частини прибутку, яка реінвестується у 

модернізацію. Зазначені заходи потребують подальшого моніторингу 

доцільності наданих пільг. 

Необхідно активізувати участь в інвестиційних процесах 

місцевих органів управління. Це потребує децентралізації 

оподаткування, тобто у місцевих бюджетах повинні залишатися 

податки за використання надр і податок на прибуток, що дозволить із 

врахуванням місцевих потреб здійснювати інвестиції у розвиток 

виробничої інфраструктури. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г. 

Львівська комерційна академія 

 

Внутрішній ринок у кожній державі світу відіграє важливу 

економічну та соціальну роль, адже його розвиток та раціональні 

структурні співвідношення позитивно позначаються на зростанні 

місцевого виробництва, торговельно-посередницької діяльності, 

фінансово-інвестиційному, інтелектуально-кадровому та матеріально-

технічному забезпеченні реального сектору, розвитку 

інституціонального середовища, формуванні конкурентних відносин, 

кооперації та формуванні фінансово-економічних і торговельних 

зв’язків, розвитку міжгалузевої та міжфункціональної взаємодії, 

задоволенні споживчих потреб населення, зайнятості та розвитку 

ринку праці, розбудові соціальної інфраструктури та підвищенні 

якості соціальних послуг, зростанні якості життя населення. 

Проте, вітчизняний внутрішній ринок характеризується все ще 

недостатнім рівнем розвитку. Про це свідчать: зменшення роздрібного 

товарообороту – на 7,5 % у січні-листопаді 2014 року до аналогічного 

періоду попереднього року; значні диференціації розвитку 

внутрішнього ринку між сільськими та міськими поселеннями, а саме 

роздрібний товарооборот на 1 особу у міських поселеннях у 2014 році 

складав 12,7  тис. грн., тоді як у сільських – лише 2,5 тис. грн.; 

кількість магазинів на 1 особу у міських поселеннях склала 35,3, а у 

сільській місцевості – 10,2; забезпеченість торговою площею в 
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магазинах у міських поселеннях становила 27,5 м², а у сільських – 5,8 

м² ; суттєва тінізація внутрішнього ринку, яка за різними оцінками 

становить 40-52,8 %; проблеми з імпортозаміщення (частка продажу 

вітчизняних продовольчих товарів у 2014 році скоротилася до 56,6 %, 

а непродовольчих – до 43,4%. 

Крім гострих проблем з монополізації ринків, нездорового 

конкурентного середовища, корупції, незадовільного інвестиційного 

та підприємницького середовища, однією з найбільших проблем і 

перешкод розвитку внутрішнього ринку є обмеженість фінансування. 

Зокрема, щодо вирішення даної проблеми необхідно було б 

розглянути пропозиції, щодо того як посилити фінансове 

забезпечення, що в свою чергу дозволить посилити 

конкурентоспроможність внутрішнього ринку в Україні. 

Відповідно, джерелами коштів фінансування державної 

політики у цій сфері мають стати: 1) кошти регіонального та місцевих 

бюджетів;  

2) фінанси державного бюджету України, центрів зайнятості, 

державних фондів сприяння підприємництву; 3) ресурси фондів 

міжнародної технічної фінансової допомоги; 4) фінансові ресурси 

недержавних (в тому числі асоціативних) інституцій системи 

підтримки та сприяння розвитку внутрішнього ринку України.  

Причому необхідним є запровадження (на законодавчому рівні) 

практики квотування обсягів державного фінансового сприяння 

зміцнення конкурентоспроможності і розвитку внутрішнього ринку 

України. Об’єктивно, що засобом контролю ефективності виділених 

фінансових ресурсів та реалізованих заходів має стати моніторинг 
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стану конкурентоспроможності внутрішнього ринку України з 

визначенням її узагальнюючого показника, що враховує найбільш 

важливі якісні та кількісні характеристики економіко-правового 

середовища внутрішнього ринку (у контексті доступу суб’єктів 

підприємництва до ресурсів та ринків, прав діяльності), рівня 

реалізації та захисту економічних інтересів внутрішнього ринку, а 

також підприємництва як сектора економіки регіону від настання 

несприятливих фінансових умов. 

Висновок. Політика посилення конкурентоспроможності 

внутрішнього ринку України повинна носити широкий характер із 

використанням арсеналу інституційних, економічних та 

організаційних засобів з урахуванням існуючих негативних аспектів 

стану конкурентоспроможності та розвитку внутрішнього ринку та 

здійснюватися за напрямами: покращення фінансово-економічних 

результатів та рентабельності інвестованого власного капіталу; 

збільшення кількості та частки діючих і прибуткових 

підприємств;покращення ліквідності і фінансової стійкості суб’єктів 

підприємництва; зміцнення економічної безпеки сектора малого 

бізнесу; активізація інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств;удосконалення фінансово-кредитної підтримки 

підприємництва; розвиток інституційної інфраструктури 

конкурентоспроможності; зниження рівня тінізації ринку. 
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Томашик Р. Р., 
к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

Систему забезпечення фінансової безпеки слід розглядати у 

вузькому та в широкому сенсі, а саме: як сукупність певних складових 

елементів, з яких така система складається, а також механізм та 

стратегія забезпечення (у широкому розумiннi); або як сукупність 

певних складових елементів, з яких така система складається (у 

вузькому сенсі). Оскільки будь-яке системне поняття передбачає 

наявність сукупності певних елементів, то для визначення системи 

забезпечення безпеки спочатку потрібно виокремити елементи, з яких 

вона складається. О. Барановський у системі забезпечення фінансової 

безпеки виділяє такі підсистеми: наукового забезпечення; 

забезпечення законотворчої діяльності у сфері фінансової безпеки; 

фінансового забезпечення; економічного забезпечення; кадрового 

забезпечення; інформаційно-аналітичного забезпечення; 

організаційно-управлiнського забезпечення [1, с. 31]. При формуванні 

системи забезпечення фінансової безпеки важливим є дотримання 

основних принципів (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Принципи забезпечення фінансової безпеки 

Загальні Специфічні 

Пріоритет прав і свобод людини  Забезпечення державного 

суверенітету і територіальної 

цілісності, національної єдності на 

основі демократичного поступу 

суспільства та суверенності прав 

держави на використання 

економічного і фінансового 

потенціалу 

Верховенство права Подолання фінансових суперечностей 

і збалансування індивідуальних, 

корпоративних і загальнодержавних 

інтересів 

Пріоритет договірних засобів у 

розв’язанні конфліктів 

Демократизація прийняття та 

ефективність виконання державних 

рішень у фінансовій сфері 

Своєчасність і адекватність заходів 

захисту національних інтересів 

реальним і потенційним загрозам 

Захист прав власності і свободи 

економічного вибору 

Чітке розмежування повноважень 

та взаємодія органів державної 

влади у забезпеченні національної 

безпеки 

Забезпечення макрофінансової 

стабільності, динамічного зростання 

економіки та відносної фінансової 

незалежності держави 

Використання в інтересах України 

міждержавних систем та 

механізмів міжнародної 

колективної безпеки 

Забезпечення ефективності розподілу 

фінансових ресурсів і капіталу та 

державного контролю за їх 

використанням 

Систематизовано автором за: [2; 3; 5] 

Натомість М. Єрмошенко розглядає систему забезпечення 

фінансової безпеки як сукупність таких елементів: органiзацiйна 

структура i система органів законодавчої, виконавчої i судової влади, 

суб’єктів господарювання та громадських інституцій, що беруть 

участь у забезпеченні фінансової безпеки держави; сукупність 

принципів забезпечення фінансової безпеки держави; методи 

забезпечення безпеки фінансово-кредитної сфери; правові засади, 
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завдяки яким регламентуються відносини у сфері розвитку та 

функціонування системи забезпечення фінансової безпеки; основні 

функції щодо підтримання фінансової безпеки на належному рiвнi; 

підсистема інформаційного та аналітично-прогнозного забезпечення; 

повноваження i задачі основних суб’єктів системи забезпечення 

фінансової безпеки [4, с. 35].  

В нашому розумінні система забезпечення фінансової безпеки 

держави – це сукупність певних елементів (економічне забезпечення, 

політичне забезпечення, кадрове забезпечення, iнформацiйне 

забезпечення, наукове забезпечення, оперативно-розшукове 

забезпечення, правове забезпечення), спрямованих на подолання 

загроз та небезпек, мінімізацію їх негативних наслідків у сфері 

фінансової діяльності держави. На наш погляд, важливою ознакою 

системи забезпечення фінансової безпеки держави є її ієрархічне 

підпорядкування системі забезпечення економічної безпеки. Основні 

принципи і механізми даних систем повинні не суперечити одна одній 

і бути компліментарними. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В 

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Андрейків Т.Я.,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

У сучасних умовах економного розвитку України виникають 

нові загрози реалізації грошово-кредитної політики та впровадження її 

сучасних інструментів, що актуалізує дослідження в цьому напрямі. 

Грошово-кредитна політика є одним із найдієвіших засобів 

макроекономічного регулювання, водночас її реалізація в умовах 

нестабільності є досить складною. 

Грошово-кредитну політику визначають як комплекс змінних 

індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національного 

банку України за допомогою інструментів (засобів і методів) грошово-

кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та 

кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової 

одиниці України як монетарної передумови для економічного 

зростання і підтримки високого рівня зайнятості [3]. 

У 2014 році грошово-кредитна політика здійснювалася у 

складних умовах економічної та фінансової кризи і спрямовувалась на 

якнайшвидше подолання її наслідків. Умови проведення грошово-

кредитної політики надзвичайно ускладнилися рецесивними 

тенденціями 2012-2013 років, які були посилені різким погіршенням 

соціально-політичної ситуації, анексією Криму та подальшим 

загостренням ситуації на сході країни, а, останнім часом, і 

СЕКЦІЯ 2 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
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зовнішньою агресією, що значно ускладнило або зробило неможливим 

ведення економічної діяльності на частині території країни. Обмежені 

фінансові ресурси державного та приватного секторів зумовлювали 

звуження внутрішнього попиту, а несприятлива зовнішня 

кон’юнктура –зовнішнього. Як результат, реальний ВВП за 2014 рік 

знизився на 4,7% [2]. 

Ефективне проведення грошово-кредитної політики залежить 

від багатьох чинників і, в першу чергу, від загального рівня розвитку 

економіки, стану і структури банківської системи держави, рівня 

розвитку грошово-кредитних інструментів  та їх своєчасного 

застосування тощо. Залежно від стану розвитку економіки та 

фінансово-кредитних інститутів використовуються ті чи інші 

грошово-кредитні інструменти, основна мета використання яких 

полягає у забезпеченні макроекономічної та макрофінансової 

стабільності шляхом обмеження високих і середніх темпів інфляції, 

утримання позитивних процентних ставок та підтриманні реального 

валютного курсу для забезпечення експорту національних товарів [1].  

Найбільший руйнівний потенціал серед грошово-кредитних 

інструментів належить інфляції і тому переважна більшість 

монетарних інструментів направлена на уникнення чи 

унеможливлення, або на пом’якшення негативного впливу інфляції як 

на саму грошово-кредитну сферу і її інструменти, так і на економіку 

загалом. 

Тому пріоритетною метою грошово-кредитної політики є 

досягнення та підтримка цінової стабільності в державі, головним 

критерієм якої розглядається досягнення та підтримання в 
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середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних 

темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін у межах 3–

5% на рік. Для досягнення пріоритетної мети повинні вживатись 

заходи щодо стабілізації та збалансованого розвитку валютного 

ринку. 

На сучасному етапі приборкання зростання цін та підтримка 

інфляції на стабільному низькому рівні є одним із важливих питань. 

Економічні, соціальні та політичні виклики, яких зазнала Україна у 

2014 році, зумовили значні ризики та невизначеності стосовно 

подальшого розвитку економіки та фінансових ринків. За таких умов 

проведення грошово-кредитної політики упродовж найближчих років 

виходитиме з необхідності сприяння поступовому зниженню темпів 

інфляції, маючи на меті досягнення середньострокової інфляційної 

цілі до 2018 року [2].  

Заходи з відновлення макроекономічної та фінансової 

стабільності в державі, а також продовження проведення економічних 

і соціальних реформ в короткостроковому періоді можуть 

зумовлювати збереження підвищеного інфляційного тиску. 
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РЕФОРМА СИСТЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
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к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Черевата Р.Ю., аспірант 

Львівська комерційна академія 

Пряме оподаткування виступає однією з форм фінансових 

відносин між державою та платниками податків. Реформування 

податкової системи України представляє собою тривалий, поетапний 

процес її трансформації, який призводить до скорочення кількості 

податків та зборів, забезпечення прозорості їх справляння, оптимізації 

порядку адміністрування, зменшення тінізації економіки а також 

спрощення самої системи оподаткування. 

Основними проблемами вітчизняної податкової системи є 

значна кількість податків та громіздка система їх адміністрування. 

Для вирішення цих проблем Уряд України затвердив комплексний 

план змін у податковій системі. Крім того, запровадження нової 

податкової системи сприятиме зниженню тиску на бізнес, зменшення 

впливу людського фактору та зменшення корупції. Це було зроблене 

також у зв’язку з тим, що прямі податки впливають на такі показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства [2], як ціна продажу 

продукції, дохід від реалізації продукції, собівартість продукції, 

операційний прибуток, чистий прибуток підприємства, швидкість 

обертання обігових коштів, на платоспроможність та фінансову 

стійкість підприємства, формування його фінансових ресурсів та 

інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції і загалом 

на поведінку підприємців щодо будь-якої діяльності – операційної, 

інвестиційної чи фінансової. Рівень цього впливу залежить від 
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прямого оподаткування: видів податків, рівня їх фіскальності, 

механізмів їх справляння, стабільності та досконалості системи. 

В Україні з 01 січня 2015 року набули чинності зміни до 

Податкового кодексу України, згідно з якими до прямих податків 

належать: податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, екологічний податок, рентна плата, а також місцеві 

податки: податок на майно, єдиний податок [1]. 

Щодо нарахування податку на прибуток як основного 

бюджетоутворюючого прямого податку, то були внесені зміни до 

визначення об’єкта оподаткування, який визначається як різниця між 

фінансовим результатом (за фінансовою звітністю) та податковими 

різницями (амортизацією, резервами, фінансовими операціями). 

Кількість податкових різниць скоротилася з 49 до 3 позицій та 

водночас скасовано ряд пільг для платників і все це компенсується 

відсутністю податкових перевірок з боку фіскальної служби за 

підсумком роботи 2015 року. 

Також зміни стосувалися податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО) – навантаження на доходи громадян все-таки зросло. 

Спочатку планувалося, що ставка ПДФО буде коливатися від 15 до 

25%, як трудових доходів, так і для пасивних, але було затверджене 

наступне: для доходів до 10 мінімальних заробітних плат ставка 

сягатиме 15%; для доходів, що становлять понад 10 мінімальних - 20% 

від суми перевищення. Бажання влади посилити тиск на доходи 

українців зрозуміле – необхідно наповнювати бюджет. Однак 

проблема полягає у відсутності пільг та інших інструментів, які 

дозволили б фізичним особам компенсувати втрату своїх заощаджень. 
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Крім того, впровадження непрямих методів, від яких нібито 

відмовилися, - лише питання часу. Все це призведе лише до 

збільшення відтоку капіталу за межі України, у більш комфортні з 

точки зору оподаткування юрисдикції. 

Податок на нерухомість з'явився в Україні лише рік тому, а 

механізм його справляння змінився вже двічі: вперше – в середині 

минулого року, коли було прийнято рішення обкладати не тільки 

житлову, а всю площу житлової нерухомості; вдруге – з початку цього 

року, коли депутати прийняли рішення знизити розмір пільги. Загалом 

володіти майном в Україні (як рухомим, так і нерухомим) стало ще 

дорожче, що з великою ймовірністю приведе до зростання попиту на 

нерухомість за межами нашої країни, а також вдарить по 

внутрішньому автомобільному ринку, і змусить йти на різні хитрощі. 

Отже, за великим рахунком, кількість стягнутих податків 

практично зменшилася, однак зміни в їх переліку формальні, і з 

лишком компенсуються появою нових зборів і платежів, або ж 

ширшою базою та вищими ставками оподаткування. Проте 

реформування прямих податків набуває важливого значення, 

особливо при прямуванні України до ЄС, адже воно допоможе 

вирішити проблему тінізації економіки, неправильно розподіленого 

податкового навантаження серед галузей економіки та допоможе 

ефективно наповнювати державний та місцеві бюджети України. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Олеля А.О., студент ОКР «магістр» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Оліярник В.В. 

Львівська комерційна академія 

 

Сьогодні в Україні відбувається реформа усієї системи 

соціального забезпечення, при цьому основна увага зосереджена на 

реформуванні системи пенсійного забезпечення. Більшість питань 

вдосконалення пенсійного законодавства, зокрема, збільшення 

дохідної бази Пенсійного фонду України саме за умов ринкових 

перетворень, все ще залишається нагальною та дискусійною 

проблемою. 

Пенсійний фонд України як провідний орган пенсійного 

забезпечення в контексті соціального захисту населення є найбільшим 

позабюджетним цільовим фондом. Це виявляється насамперед у тому, 

що виплата пенсій практично всім категоріям пенсіонерів 

здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду Україні і частково- 

за рахунок фінансування з Державного бюджету. 

Сьогодні головним завданням, що стоїть перед Пенсійним 

фондом України, є забезпечення стабільності пенсійних виплат. 

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних 

програм протягом 2014 року було виділено 64 494,1 млн. грн. Із 

загального обсягу виділених асигнувань 49 170,2 млн. грн. – дотація 

на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 

різними пенсійними програмами, 15 323,9 млн. грн. – кошти на 

покриття дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій.  

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 січня 2014 року 
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становив 1 470,73 грн., що на 217,45 грн. більше від розміру, який 

склався на відповідну дату минулого року.  

Витрати, які передбачено проводити за рахунок власних коштів, 

становили 191 427 млн. грн., або 81,9 % загального обсягу видатків.  

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України 

становили 41 743,8 млн. грн. і забезпечили у повному обсязі виплату 

пенсій. 

Таким чином, доходи Пенсійного фонду формуються задля 

фінансування напрямків використання коштів. Завдання 

наповнюваності дохідної бази Пенсійного фонду залишаються 

нагальними в даний час. 

Збільшувати дохідну базу неможливо без проведення пенсійної 

реформи, яка забезпечить зростання і стабільні виплати пенсій, стане 

потужним чинником інвестування вітчизняної економіки. Якщо не 

запроваджувати другий рівень пенсійної системи, то в 

середньостроковій перспективі відношення середньої пенсії до 

середньої заробітної плати знизиться майже вдвічі.  

Пенсійні видатки зростають високими темпами всупереч 

економічній спроможності їх забезпечити. Наразі можна 

стверджувати, що бюджет ПФУ за своїми масштабами є зіставним з 

державним бюджетом (табл.1). 

Таблиця 1 

Доходи та видатки державного бюджету України та ПФУ у 2014 р.  

Показники  

(млрд. грн.) 

Доходи з урахуванням 

дотацій з Держбюджету 

 

Видатки 

 

Дефіцит 

Бюджет ПФУ 213,5 228,8 -15,3 

Державний бюджет 

України 
374,0 413,6 -39,4 
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Виходячи з причин дефіциту Пенсійного фонду України та 

проблем пенсійного забезпечення, слід здійснити такі невідкладні 

заходи реформування нормативно-правової бази пенсійного 

страхування: 

1. Посилити контроль за ефективністю управління коштами 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 

скасувавши практику фінансування адміністративних витрат ПФУ з 

його власних коштів.  

2 Запровадити практику фінансування адміністративних 

витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи 

Пенсійного фонду, з Державного бюджету України.  

3. Обмеження прав на дострокове отримання пенсії, отриманої 

із солідарної системи. 

Все це дозволить певним чином здійснити першочергові 

заходи в процесі реформування пенсійної системи, та соціальних 

виплат загалом. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЇЇ 

РЕГУЛЮВАННІ 

Петрух О. А., аспірант 

Науковий керівник: к.е.н., доц.  Юринець З.В.  

ЛНУ ім. Івана Франка 

 

Інновації - це важлива складова суспільної системи, яка 

еволюціонує, як механізм перетворень, що створює передумови для 

соціокультурних змін різного масштабу, залежить від людської 

здатності до творчості і можливостей суспільства приймати або 

адаптувати результати цієї творчості. 

У вітчизняній, як і у світовій літературі існують численні 

погляди на визначення та класифікацію інновацій. 

Загалом класифікації інновацій в науковій літературі можна 

згрупувати в наступні види: 

• технічні – спрямовані на впровадження нової техніки чи 

технології, які повинні вдосконалити певний продукт чи послугу або 

зробити ефективнішим їх виробництво.   

• організаційні — інновації управлінського характеру - 

вдосконалюють менеджмент виробничого процесу для отримання 

більш високих результатів. 

• економічні — вдосконалення фінансово-господарської 

діяльності. 

 екологічні — зміни орієнтовані на зменшення або запобігання 

негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. 

• соціальні — спрямовані на покращення соціально-побутових 

умов життя та праці. 
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Розкриття поняття інновації знаходить своє практичне 

застосування у здійсненні інноваційної діяльності, яка визначається як  

діяльність, в результаті якої народжується щось нове, яке 

відзначається неповторністю та оригінальністю і якого до того не 

існувало в природі. 

Здійснення інноваційної діяльності в економіці можливе 

завдяки збалансованій реалізації приватних інтересів учасників такої 

діяльності (в забезпеченні конкурентоспроможності товарів та послуг 

та збільшення в результаті цього розміру прибутку від їх реалізації) та 

публічних інтересів (в підвищенні ефективності економіки країни, 

регіону, а також задоволення інших суспільних потреб у сфері 

охорони здоров'я, освіти, культури тощо).  

Зазначена обставина, необхідності врахування публічних - 

соціальних інтересів зумовлює втручання держави в сферу 

інноваційної діяльності.  

Якщо детальніше підходити до розгляду класифікації 

інноваційної діяльності в межах Законодавства України, то можна 

виокремити наступні форми її здійснення:  

 державне, яке здійснюється органами державної влади або 

органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів та 

інших коштів відповідно до закону; 

 комерційне, що здійснюється суб'єктами господарювання за 

рахунок власних або позичкових коштів з метою розвитку бази 

підприємництва; 

 соціальне, яке впроваджується в об'єкти соціальної сфери та 

інших невиробничих сфер; 
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 іноземне - здійснюється іноземними юридичними особами 

або іноземцями, а також іншими державами; 

 спільне здійснення інноваційної діяльності, що здійснюється 

суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи 

іноземцями. 

Отже з вище наведеного можна зробити висновок, що 

інноваційна діяльність повинна супроводжуватися активним 

державним регулюванням та підтримкою, з метою збалансованого 

розвитку цієї діяльності у всіх напрямках та забезпечення захисту 

інтересів як приватних, так і публічних суб'єктів господарювання. 

 
СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

Червінська Л.С.,  

ст.викладач кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

Спекулятивний або фіктивний капітал є категорією, що виникла 

у процесі посилення ролі фінансових потоків у  світовій економіці. 

Нагромадження фінансових ресурсів, яке  не вкладалось повною 

мірою у виробництво та реальні активи, а спрямовувалось у фінансові 

активи і формувало спекулятивний капітал. Такі вкладення не 

приносять ніякої суспільної користі, не створюють корисних для 

суспільства продуктів та додаткової вартості. Головним завданням 

таких вкладень є одержання прибутку від зміни їх цін. 

Спекулятивним фінансовим інструментам притаманні висока 

ліквідність та доступність широким масам, що і створює можливість 

до швидкого отримання результату від здійснення даного виду 
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операцій. Основними характеристиками спекулятивних операцій є  

прихисток капіталу, перерозподіл фінансових ресурсів та 

забезпечення одержання порівняно високого доходу власникам.  

Однак, в умовах нестабільної та кризової ситуації на фінансових 

ринках спекулятивні операції створюють умови лише для посилення 

негативних явищ в фінансовій системі. Основною проблемою при їх 

здійснені є надмірне розхитування фінансового, в українській 

практиці банківського ринку під впливом спекулятивного капіталу. 

Такий процес спричинює до виникнення і поглиблення кризових 

процесів у національній фінансовій системі, девальвації гривні, 

рецесій у економіці та відсутності ресурсів і механізмів подолання цих 

явищ. 

Усунення негативного впливу спекулятивних операцій на стан 

національного фінансового ринку має здійснюється через 

застосування жорстких заходів державного   регулювання. Оскільки , 

фінансовий ринок створює умови для реалізації державних інтересів в 

сфері макроекономічної політики та забезпечує комплекс економічних 

і політичних пріоритетів, то держава повинна бути переконана, що 

фінансовий ринок з його інструментами буде працювати в контексті 

цих пріоритетів. 

Регулювання фінансових спекулятивних ринків можливе за 

допомогою монетарних та фінансових методів, а також  

адміністративно — правових  заходів, що дозволяють змінювати 

ситуацію, як ринковими методами, так і адміністративними 

директивами.  
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В країнах з розвинутою ринковою економікою регулювання 

фінансового ринку є, як правило, дворівневим. На верхньому рівні 

регулювання здійснюється відповідним державним органом, який 

функціонує у визначеному правовому полі. Нижчий рівень 

регулювання забезпечується саморегулюючими організаціями, що 

створюються професійними учасниками фінансового ринку (різного 

роду союзи, ліги, асоціації, біржі тощо).  

Головним завданням державного регулювання є узгодження 

інтересів учасників ринку через певні правові обмеження і заборони, а 

також через непряме втручання держави у роботу фінансового ринку. 

Важелями такого втручання є податкова політика, яка впливає на 

потребу у фінансових активах, монетарна політика, яка регулює 

пропозицію фінансових активів, зовнішньоекономічна політика, яка 

регулює операції з іноземною валютою та боргова політика, яка 

впливає на внутрішній ринок позичкових капіталів тощо.  

Державне регулювання спекулятивних операцій в умовах 

глибокої фінансової і економічної кризи в Україні повинне бути 

спрямоване на оптимізацію регулятивного процесу банківського 

сектору, для забезпечення прозорості даного виду операцій та 

можливості  швидкого оперативного втручання у кризові явища з 

метою їх швидкого подолання. Заборона здійснювати спекулятивні 

операції є  одним із найбільш кардинальних заходів, який дозволить 

стабілізувати фінансовий (банківський) ринок. Створення адекватного 

новим викликам правового поля, погодження регулятивної політики, 

уніфікація правил та стандартизація послуг, дозволить як банкам, так і 

небанківським фінансовим установам бути рівноправними 
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учасниками фінансового ринку, працювати в прозорому і стабільному 

середовищі, функціонувати на ринкових засадах конкуренції і 

співпраці між собою та державою. 
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 

РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ 

Чуй І.Р.,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

Історично, податковий тиск більшості розвинених країн 

варіюється у межах 22-25% до ВВП. Як засвідчує податкова 

статистика країн Організації економічного співробітництва і розвитку 

(OEСР), середнє значення податкового тиску на економіку зросло на 

0,7 в.п. із 24% ВВП у 2010 р. до 24,7% у 2012 р. (для порівняння у 

2000 р. податковий тиск становив в середньому 25,7%) [1]. Серед 34 

розвинених країн світу найвищий податковий тиск спостерігається у 

Данії – 47,8% до ВВП, Швеції – 33%, Новій Зеландії – 32,1% Ісландії – 

31,9% при середньому значенні 24,7%. Найнижчий податковий тиск у 

Словаччини –16,3%, Мексики – 16,7%, Японії – 17,1% (рис.1). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69574
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/63224/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/63224/source:default
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* - дані 2012 року 

Рис.1. Податкові надходження країн OECР у 2013 р. у % до ВВП 

 

У 2013 році посилення податкового тиску відбулося у 17 з 34 

країн, по яких наявні дані, у 8 країн податковий тиск зменшився або 

залишився без змін.  

У порівнянні з попереднім роком у 2013 р. найвище зростання 

податкових надходжень демонструють Туреччина (+17%), Ізраїль 

(+9%), США (+8,3%), Португалія (+8,2%); найвище падіння – у Греції 

(-6,6%), Італії (-0,8%), Норвегії (-0,2%). 

Основу податкових надходжень складають доходно-прибуткові 

податки (в середньому 11,4% ВВП). До складу цих податків відносять 

податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток корпорацій, 

податок на приріст капіталу. Найвище значення надходжень від 

доходно-прибуткових податків спостерігається у Данії – 30,7% ВВП, 

Норвегії – 18,6% та Новій Зеландії – 17,8%. Найнижче відповідно у 

Словаччини – 5,3%, Туреччини  5,9% та Мексики – 6%.  
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Підтверджуючи важливість доходно-прибуткових податків у 

податкових системах розвинених країн, зазначимо, що біля 34 % усіх 

податкових надходжень складають саме податки на доходи населення 

і прибуток корпорацій [2]. Вказані податки виступають основним 

джерелом фінансування бюджетних видатків у 15 країнах; у 9 з 34 

країн частка надходжень від них перевищує показник 40% сумарних 

податкових надходжень. У Данії у 2012 р. 61% податкових 

надходжень надійшло за рахунок доходно-прибуткових податків, у 

Австралії – 59,1%, у Новій Зеландії –53,6%. 

Дослідження економістів ОЕСР доводять те, що саме податки 

на корпорації є найбільш шкідливі для економічного зростання. Далі 

за негативним впливом названі високі індивідуальні податки з 

населення, і на третьому місці – майнові податки. 

Частка податків на товари і послуги варіюється від 36% у 

податкових надходженнях у 1996 р. до 31 % у 2012 р. За цей період 

склад цієї групи податків суттєво змінився; вони об’єднують податки 

на додану вартість, з продажу, з монополій, акцизи, мита, транспортні 

податки й інші.  

Серед країн-лідерів по податковому навантаженні на 

споживання знаходяться Угорщина (17,5% ВВП), Данія (14,8%), 

Фінляндія та Словенія (14,6%). Середнє значення рівня оподаткування 

товарів і послуг складає 10,8% ВВП. Країнами, де оподаткування 

товарів і послуг є незначним, є США, Японія, Швейцарія та Канада.  

Податки на власність у податкових системах розвинених країн 

займають від 0,3% до 4,1% ВВП або 1,3-11,9% податкових 

надходжень і включають оподаткування будівель і споруд, багатства, 
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нерухомості, спадщини та подарунків, фінансових та капітальних 

трансакцій, інших операцій. Середнє значення надходжень від 

майнових податків у 2013 р. склало 1,8 % ВВП. Вище податкове 

навантаження на власність спостерігається у Великобританії – 4,1%, 

Франції – 3,8% та Бельгії – 3,5%; найнижче – відповідно у Мексики та 

Естонії – 0,3%, Словаччини – 0,4%. 

Для отримання конкурентних переваг Україні в умовах 

інтеграції у європейський економічний простір важливо уніфікувати її 

податкові механізми, зокрема з країнами ЄС.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Зазуляк Х. М., студент ОКР «магістр», 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н.І. 

Львівська комерційна академія 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України складається 

несприятлива ситуація для ефективного розвитку районів. Цей стан 

пояснюється загальнодержавними проблемами (нестабільністю 

економічної ситуації в цілому, загально фінансовою кризою та 

недостатністю фінансових ресурсів) та чинниками, що формуються на 

місцевому рівні (низький рівень самостійності місцевих бюджетів, 

високий рівень централізації коштів (приблизно 72% від коштів 

місцевого бюджету), збільшення частки трансфертів до місцевих 

бюджетів, що спричиняє відсутність стимулів до нарощування 

власних місцевих доходів). 

Вивченню питань бюджетного процесу на місцевому рівні 

присвячені роботи багатьох  учених, а саме: Д. Боголєпова, О. 

Василика, В. Зайчикової, О. Кириленка, С. Котляревського, В. 

Кравченка, М. Кульчицького, В. Лебєдєва, В. Лексіна, В. Нечаєва, К. 

Павлюка, Ю. Пасічника, І. Ткачука, Я. Хесіна, О. Швецова, С. Юрія та 

багатьох ін.  

В Україні бюджетний процес – це регламентований бюджетним 

законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства [1].  

СЕКЦІЯ 3 

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
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Умовно проблеми бюджетного процесу в Україні можна 

розділити на три категорії: проблеми на стадії прийняття бюджету; 

проблеми, що виникають в процесі виконання бюджету; проблеми 

контролю та відповідальності за бюджетний процес [2]. 

Проблемою, що завжди переслідувала бюджетний процес в 

Україні, було його прийняття, а точніше хронічна несвоєчасність дій 

органів державної влади [5]. 

Ще однією проблемою бюджетного процесу, що виникає як на 

стадії прийняття бюджету, так і його виконання є непрозорість 

бюджетного процесу. Фактично бюджетний процес в Україні є 

кулуарним і відірваним від широкої громадськості [4]. 

Отже, проблематика бюджетного процесу на регіональному 

рівні має такий вигляд :  

1. при розробці програм регіонального розвитку практично не 

враховуються програми розвитку окремих громад;   

2. розвиток сприймається як процес, який цілком може бути 

виміряний за допомогою економічних показників, і практично 

ігнорується якісний вимір його розвитку [3].  

Для покращення бюджетного процесу в Україні на місцевому  

рівні  необхідно  провести  комплекс  заходів, першочерговими з яких 

є: 

– створення додаткових, важливих послуг для населення, що будуть 

використовуватися для поповнення місцевих бюджетів; 

– визначення пріоритетних напрямків витрачання коштів (окрім 

обов’язкових), котрі можуть дати прибуток в майбутньому; 

 – залучення населення до бюджетного процесу, що дасть глибше 
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розуміння проблем; 

- використання виконавчих стандартів якості (критеріїв 

результативності), які мають показувати як взагалі працює орган 

місцевої влади, якість та кількість послуг населенню. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє визначити, що в 

організації і реалізації бюджетного процесу в Україні проблеми 

присутні на кожній стадії бюджетного процесу і вимагають негайного 

вирішення, що дозволить удосконалити та оптимізувати використання 

фінансових ресурсів держави. Щоб уникнути цих проблем, або хоча б 

зменшити їх кількість доцільно було б на законодавчому рівні 

заборонити включення до Закону про державний бюджет статей, які 

призупиняють дію окремих статей інших законів, а також доповнити 

Бюджетний Кодекс України нормами, що передбачали б 

відповідальність учасників бюджетного процесу за невиконання, чи 

несвоєчасне виконання процедур формування і погодження проекту 

Закону про державний бюджет та за порушення встановлених 

заборон. 
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Ефективне задоволення потреб населення залежить від 

фінансової самодостатності території. Основою фінансової автономії 

органів місцевого управління є місцеві бюджети, які 

використовуються для регулювання господарських процесів, розвитку 

культури і освіти, унормування та врівноваження соціальних 

конфліктів, працевлаштування громадян та вирішення інших проблем 

[ 2, с. 112 ]. 

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в 

економічній системі кожної держави. В них акумулюється значна 

частина державних фінансових ресурсів. Разом з тим, місцеві 

бюджети є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, 

що відіграє важливу роль у перерозподілі валового національного 

продукту, фінансуванні державних видатків, насамперед, соціальної 

спрямованості та активно впливають на задоволення різноманітних 

потреб населення. Видатки місцевих бюджетів значною мірою 

формують можливості регіону щодо якісного функціонування 

місцевого господарства, утримання об’єктів соціально-культурного 

призначення, проведення інвестиційної політики, здійснення 

соціального захисту населення [ 3, с. 28]. 

Щодо визначення поняття «місцеві бюджети» в економічній 

літературі нема єдиної точки зору. У новітній науковій літературі 

підходи до з’ясування суті місцевих бюджетів істотно різняться. 
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Як відомо, до складу місцевих бюджетів входять: обласні, 

районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. 

Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети 

територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі 

районів у містах). 

Разом з тим місцеві бюджети слід розглядати як важливу 

фінансову категорію, основу якої становить система фінансових 

відносин. Місцеві бюджети складаються із загального і спеціального 

фондів. Розподіл бюджету на загальний і спеціальний фонди 

визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік 

(відповідно п. 4 ст. 13 БКУ). Складовою частиною спеціального фонду 

місцевих бюджетів є бюджет розвитку. БКУ визначає конкретні 

джерела формування бюджету розвитку та напрями, за якими можуть 

витрачатися його кошти. Складовою частиною бюджету розвитку є 

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. 

Розмежування повноважень між рівнями влади визначає 

особливості формування дохідної частини державного і місцевих 

бюджетів. Останніми роками приблизно 60-70 % бюджетних ресурсів 

акумулюється у Державному бюджеті України, а у місцевих, 

відповідно, - від 30 до 40%. 

Доходами бюджету є кошти, які надходять у постійне 

користування на безповоротній основі. Вони забезпечують 

стабільність бюджету і фінансування його видатків. Головним 

джерелом формування доходної частини бюджетів усіх рівнів є 

податки. Податкові надходження забезпечують мобілізацію понад 2/3 

усіх доходів бюджету [ 4, с. 24]. 
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Щодо видатків місцевого бюджету, то ними виступають 

економічні відносини, що виникають у зв’язку з фінансуванням 

власних і делегованих повноважень місцевих органів влади. Видатки 

місцевих бюджетів базуються на тих самих законодавчих актах, що і 

доходи місцевих бюджетів. 

Отже, місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. 

У них зосереджено понад 80% від усіх фінансових ресурсів, що 

перебувають у розпорядженні місцевого самоврядування. Водночас 

місцеві бюджети – важливий і складний елемент бюджетної системи 

кожної держави. В умовах ринкових трансформацій місцеві бюджети 

перетворилися на основне джерело фінансових ресурсів, необхідних 

органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них 

функцій відповідно до чинного в державі розподілу повноважень між 

рівнями і гілками влади. 
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Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого 

самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. 

Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність 

місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією [1] і 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” [2]. 

Фінансова незалежність місцевого самоврядування – це можливість 

самостійного вирішення питань комплексного фінансового 

забезпечення економічного та соціального розвитку певної території, 

що входять до компетенції відповідного рівня місцевого управління.  

Проблеми пошуку шляхів зміцнення фінансової бази місцевих 

органів влади та бюджету розглядають багато вітчизняних учених, 

зокрема, С.Буковинський, О.Василик, І.Запатріна, О.Кириленко, 

В.Кравченко, О.Крайник, І.Лютий, К.Павлюк, Д.Череваньов,та ін. 

Однак практичних напрацювань усе ще недостатньо для повного 

втілення ідеї бюджету розвитку місцевих бюджетів у життя. 

Подальшої розробки потребують обґрунтування взаємозв’язку між 

основними характеристиками соціально-економічного розвитку 

територіальної громади й доходної частини бюджету розвитку 

місцевого бюджету та методичні аспекти його визначення й оцінки.  

При складанні  доходів місцевого бюджету визначають суму 

доходів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягу 
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міжбюджетних трансфертів — коштів, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого.[3]  

Таблиця 1 

Виконання місцевих бюджетів  України  за доходами  за 2012- 2014рр. 
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З урахуванням 

МБТ 

7,8 110,4 6,5 114,7 17,4 120,5 

Сума МБТ 0,2 29,2 0,2 29,8 3,5 67,8 

Без урахування 

МБТ 

7,6 

 

 

81,2 

 

6,3 

 

84,9 

13,9 

 

52,7 

 

Всього 118,2 121,2 137,9 

Частка МБТ в 

загальній сумі,% 

 

2,6 

 

26,4 

 

3,7 

 

25,9 

 

20,1 

 

56,2 

 

З проведених вище розрахунків в таблиці, можна 

проаналізувати, яке місце та роль у виконанні бюджетів за доходами 

посідають міжбюджетні трансферти. Так у 2012 р. сума виконання 

місцевих  бюджетів з урахуванням МБТ складала 110,4 млн.грн.,а без 

урахування МБТ 81,2 млн. грн., сума МБТ  склала 29,4 млн.грн., а 

загальна сума надходжень за спеціальним та загальним фондами 

становила 118,2 млн. грн. Вже  в 2013 р. спостерігається  незначне 

збільшення коштів по показникам і в загальній сумі становить 121,2 

млн. грн. Що на 3,0 млн грн. більше ніж в 2012 р. В 2014 р в 

порівнянні з 2013 р. також спостерігається збільшення коштів на 16,7 

млн.грн. і складає 137 ,9 млн. грн. Отже, бачимо, що  спостерігається 

зростання  суми МБТ кожного року. 
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Доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів 

місцевого самоврядування та складовою їх фінансової незалежності. 

На сучасному етапі формування доходів місцевих бюджетів залежить 

від політики центральних органів влади, що обумовлюється 

збільшенням обсягів міжбюджетнихтрансфертів.Оскільки проведений 

аналіз показує недосконалість фінансової системи місцевих органів 

влади слід звернути увагу на : 

- удосконалення нормативно-правової бази, що в перспективі 

дозволить органам місцевого самоврядування залучати позабюджетні 

кошти, зокрема за рахунок позик і використання комунального майна;  

-відмови від безцільових трансфертів та переходу до системи 

цільових трансфертів, що дозволить контролювати використання 

коштів державних фондів, які передаються до місцевих бюджетів 

- зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, посилення 

стимулюючих факторів у роботі органів місцевого самоврядування 

щодо наповнюваності бюджетів.   
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В сучасних умовах суттєвого значення набуває використання 

місцевих бюджетів як найдієвішого інструменту управління 

економікою і важливої основи фінансового забезпечення повноважень 

держави та місцевих органів влади у процесі виконання 

конституційних повноважень. 

Метою дослідження є аналіз механізму формування місцевих 

бюджетів та ефективності використання їх коштів. 

Проблемам формування та використання коштів місцевих 

бюджетів присвячені праці багатьох вітчизняних науковців і 

практиків, зокрема, О. Василика, В. Кравченка, О. Кириленко, І. 

Луніної, В. Опаріна, В. Симоненка, В. Стрельцова, В. Федосова, В. 

Швеця, С. Юрія та ін. Незважаючи на значний науковий доробок, 

проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів все 

ж залишаються недостатньо висвітленими та потребують більш 

ґрунтовного дослідження. 

Формування місцевих фінансів, як і всієї фінансової системи 

України, відбувається в жорстких умовах. Це гальмує процес 

становлення основ фінансової автономії місцевих органів влади. 

Комплекс проблем, пов’язаних з формуванням місцевих фінансів, 

можна умовно поділити на дві частини: проблеми, які неможливо 
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розв'язати при чинному законодавстві і проблеми, які можна 

розв’язати, але у віддаленій перспективі. 

На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми 

формування місцевих бюджетів в Україні як: 

 існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, 

що регулює формування та використання фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом законодавчі 

норми, кожна з яких використовується урядом залежно від завдань, 

що постають в новому бюджетному році; існують неузгодженості в 

термінології; 

 надмірна централізація управління місцевими бюджетами та 

відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення 

конкретних завдань між центральними органами влади і органами 

регіонального та місцевого самоврядування; 

 нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів 

та відсутність ефективного механізму міжрегіонального 

перерозподілу державних доходів; 

 недосконалість міжбюджетних відносин, що зумовлена 

невідповідністю швидких змін, які відбуваються [3]. 

Існує думка, що на сьогодні, єдиним та найбільш дієвим засобом 

збільшення  фінансової основи місцевого самоврядування є посилення 

ролі місцевих податків, зокрема податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки.  Ефективним джерелом поповнення місцевих 

бюджетів міг б стати перерозподіл частини коштів, що надходять до 

Державного бюджету України від ресурсних платежів. Однак виникає 

потреба внесення змін до чинного бюджетного законодавства в 
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частині доповнення частини 1, статті 69 Бюджетного кодексу України 

підпунктами 22, 23, 24, 25, які передбачатимуть зарахування 

надходжень від  плати  за  користування  надрами для видобування 

корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів та ін. [4]. 

Таким чином, для бюджетної системи України характерні різкі 

коливання в структурі видатків як за економічною, так і 

функціональною класифікацією, зберігається система планування від 

досягнутого, що свідчить про відсутність чіткої стратегії 

економічного розвитку загалом, та у витрачанні бюджетних ресурсів.  
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

Шушкова Ю.В.,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління 

персоналом 

 

Однією із найскладніших перешкод регіонального та місцевого 

розвитку в Україні залишається обмеженість бюджетно-фінансових 

ресурсів, обумовлена високою потребою у фінансуванні державних 

регіональних програм та недостатнім рівнем розвитку регіональних 

економік, що звужує поступлення податків і зборів суб'єктів 

господарювання до регіонального та місцевих бюджетів. 

Параметри соціально-економічного розвитку Львівської області та 

можливості його фінансування в даний час значно залежать від таких 

чинників: 

1) переміщення акцентів у структурі зовнішньої торгівлі з 

Російської Федерації на країни ЄС, що позитивно позначилося на 

збільшенні обсягів та структурі експорту. Так, найбільші обсяги 

товарів у 2014 р. було експортовано до країн ЄС (на 568,3 млн. дол. 

США (73,7% від загальнообласного експорту)). Порівняно з січнем-

липнем 2013 р. експорт у ці країни збільшився на 21,2%. Серед країн 

ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами були Польща 

(27,1% від загальнообласного експорту), Німеччина (13,1%), Чехія 

(6,9%) та Данія (6,7%); 

2) погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, 

що негативно позначилося на обсягах та ефективності 
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господарювання в реальному секторі економіки регіону. Так, у січні-

вересні 2014 р. збитковими були 38,3% від загальної кількості 

підприємств (за відповідний період 2013 р. - 36,8 % підприємств) [2]; 

3) погіршення ситуації на ринку праці та нестабільність 

доходів населення, що ускладнили фінансування соціального розвитку  

регіону. Так, зросла частка зареєстрованих безробітних серед жінок, 

молоді та сільського населення (за січень-серпень 2014 р. частки 

безробітних жінок та молоді віком до 35 років зросли на 2,4 в. п. та 

1,1 в. п. і склали 56,0% та 50,7% зареєстрованих безробітних у 

відповідній групі, а частка безробітних, що проживають у сільській 

місцевості, перевищила 40% загальної чисельності безробітних по 

області); 

4) невиконання головних показників з наповнення 

регіонального і місцевих бюджетів, що позначилося на зменшенні 

обсягів фінансування соціальних програм, а також, заходів з 

підтримки підприємництва і стимулювання розвитку реального 

сектору. У I півріччі 2014 р. до загального фонду обласного бюджету 

надійшло 422,7 млн. грн. податків, зборів та неподаткових платежів, 

що було на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2013 р., але 

становило лише 48,4% річного плану та 47,5%  планових річних 

розрахункових показників Міністерства фінансів України. До 

спеціального фонду обласного бюджету у І півріччі 2014 р. надійшло 

доходів у сумі 12,8 млн. грн. (за винятком власних надходжень 

бюджетних установ), що становить 98,9% до піврічного плану.  

Офіційних трансферів з державного бюджету до обласного 

бюджету надійшло у сумі 2,5 млрд. грн. або 48,3% до річного 
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плану, з них субвенції становили 1,8 млрд. грн. (48,0%), а дотації 

- 698,3 млн. грн. (49,1%) [2]; 

5) зниження позитивних тенденцій в активізації розвитку 

таких бюджетоутворюючих видів економічної діяльності, як 

туристична галузь та готельно-ресторанне господарство регіону. 

Попри подальший розвиток туристичної інфраструктури та 

позиціонування окремих міст області у світових туристичних 

рейтингах, розширення туристичної пропозиції та культурної 

програми, покращення транспортного пасажирського сполучення, 

значного приросту туристів у регіон у 2014 р. не відбулося; 

6) прийняття ряду рішень, пов'язаних із реагуванням на 

ситуацію з військовими діями на сході країни, що позначилося 

на погіршенні організації та фінансуванні політики соціально-

економічного розвитку регіону. У зв’язку з необхідністю 

додаткового фінансування матеріально-технічного забезпечення 

військових частин, які розташовані на території Львівської 

області та військових, які беруть участь в АТО, на ці потреби були 

перерозподілені кошти окремих обласних програм (середній 

рівень фінансування усіх програм до передбачених загальних 

річних обсягів становив 48,2%). 

Вплив усіх вище перерахованих чинників доволі відчутний 

для економіки Львівської області, проте найвагомішим чинником 

все ж залишається загальнодержавна нестабільність 

макроекономічної ситуації. 

Список використаних джерел: 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr.  
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ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У 

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Юсипович О.І., 

 к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

Організаційна та економічна ефективність фінансування 

програм з енергозбереження у Львівській області перебуває на 

низькому рівні. Це підтверджують результати аналізу витрат на 

заходи з енергозбереження, проведеного галузевими управліннями [1].  

Цілі програм, які виконуються сьогодні, не підпорядковані меті 

„Оновленої енергетичної стратегії України до 2030 року”, від так, 

відсутність комплексного підходу понижує результативність їх 

реалізації. [2] 

Програми з енергозбереження розробляються на основі 

поточних розрахунків галузевих міністерств, прогнозів розвитку 

економіки області та застарілій законодавчій базі, що знижує 

ефективність їх виконання.  

За даними рейтингу енергоефективності областей України, який 

складено Аналітичним центром «Бюро економічних і соціальних 

технологій», у 2014 році Львівська область піднялася з 20 позиції на 

13, але показник ефективності використання енергоносіїв у регіоні, що 

є критерієм ранжування, не змінився і становить 50,4%. 

Розробленню науково-методичних засад та дослідженню різних 

аспектів енергозбереження присвячені праці багатьох вітчизняних 

учених, таких як: В. Геєць, Ю. Качан, В. Лір, А. Праховник, О. 

Суходоля та ін. 
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На Львівщині реалізуються дві обласні програми з 

енергозбереження, крім цього одна завершена:  

1) Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2009-2012 

рр.; 2) Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини 

на період 2010-2015 рр.; 3) Програма енергозбереження в житлово-

комунальному господарстві Львівської області на 2010 - 2015 рр. 

Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2009-

2012 рр. була затверджена рішенням Львівської облради від 8 грудня 

2009 року №1096 і передбачала досягнення двох цілей (табл. 1). 

Таблиця 1 

Виконання Програми енергозбереження для населення Львівщини на 

2009-2012 рр. у 2012 р. [3] 

Зміст заходу Досягнуті результати 

Розробка, 

виготовлення та 

розповсюдження 

інформаційних 

та промоційних 

матеріалів про 

Програму. 

Кількісні показники: розміщено по одній статті у 8 

часописах (Дрогобицького, Жидачівського, 

Золочівського, Миколаївського, Сокальського, 

Стрийського, Туркіського і Яворівського районів 

області); проведено 4 передачі по каналах 

радіотрансляційної мережі області; виготовлено 

повноколірні плакати форматом А3 з ламінацією в 

кількості 1500 екз. і розміщено у РДА та органах 

селищного управління, рухомому складі поїздів ДТТГО 

„Львівська залізниця”; видано посібник 1000 екземплярів. 

Сплата відсотків 

за надані 

фінансово-

кредитними 

установами 

позики 

населенню на 

енергоощадні 

заходи. 

Кількісні показники: 3164 позичальники скористалися 

кредитами на суму понад 29,8 млн. грн., причому, сума 

відшкодувань з обласного бюджету за цей період склала 

5,5 млн. грн. Через розпорошеність позичальників по усій 

території Львівської області. Через розпорошеність 

позичальників по усій території Львівської області 

ускладнено визначення ефективності реалізації програми 

за критерієм економії електроенергії та газу. 

Виконання двох інших обласних програм триває. 
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На теренах Львівської області реалізуються проекти, які 

фінансуються міжнародними організаціями. В межах програми ЄС-

ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 2” у 

Львівській області впроваджуються 38 мікропроектів громад, 

результатами яких користуються близько 40 тис. осіб, 33 із цих 

проектів стосуються сфери енергозбереження, 3 – охорони здоров'я та 

2 – водопостачання. Загальний бюджет 38 мікропроектів склав більше 

6,06 млн. гривень.  

Необхідно зазначити, що проблема ефективності реалізації 

програм з енергозбереження в Україні пов’язана з енергетичним 

балансом держави, а точніше, з його відсутністю. Здійсненню 

енергозберігаючих програм перешкоджають й інші чинники: 

неналагодженість фінансування, відсутність відповідного 

законодавства, яке сприяло б розвитку таких програм. Програми з 

енергозбереження повинні бути додатком до інших, більш 

далекоглядних та ширших програм.  

Список використаних джерел 
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2. Програми з енергоефективності ЄС неможливо здійснити без 
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http://cstei.lviv.ua/upload/pub/seminar/1329584001_31.pdf
http://cstei.lviv.ua/upload/pub/seminar/1329584001_31.pdf
http://www.varianty.net/noviny/item/7668-programi-z-energoefektivnosti-es-nemozhlivo-zdiysniti-bez-derzhavnoyi-pidtrimky
http://www.varianty.net/noviny/item/7668-programi-z-energoefektivnosti-es-nemozhlivo-zdiysniti-bez-derzhavnoyi-pidtrimky
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Власюк Н. І.,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств 

типовим наслідком кризових явищ їх економічного розвитку є гостра 

нестача оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем 

його використання. Оборотний капітал відіграє важливу роль у 

структурі капіталу підприємства і забезпечує безперервність процесу 

виробництва і реалізації продукції, ліквідність підприємства, його 

платоспроможність та рентабельність. Багато учених різних країн 

вивчали оборотний капітал, але, незважаючи на численні теоретичні 

дослідження, немає єдиного підходу до визначення поняття 

“оборотний капітал”. Для уточнення трактування цієї категорії 

дослідимо її історичний аспект. 

Уперше капітал було розділено на основний та оборотний 

фізіократами. Представниками школи фізіократів були такі видатні 

економісти, як Ф.Кене, А.Тюрго, В.Мірабо, В.Дюпон де Немур, 

Г.Летрон та ін. Фізіократи розрізняли “щорічні аванси” і “первинні 

аванси”. Ф.Кене, як один з найяскравіших представників фізіократів, 

здійснив розмежування між окремими частими капіталу за характером 

їх обороту. Одну частину капіталу він називав первинними авансами 

(сільськогосподарський інвентар, будівлі, худоба); іншу, названу ним 

СЕКЦІЯ 4 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
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щорічними авансами, складали витрати на насіння, робочу силу. 

Перша частина капіталу повний оберт здійснювала за ряд виробничих 

циклів (ряд років), тоді як друга частина проробляла оборот упродовж 

одного виробничого циклу (1 рік). А.Сміт,поділяючи погляди 

класичної школи, також розподіляв капітал на основний та оборотний. 

До оборотного капіталу він відніс капітал купця, тобто гроші, товар, 

запаси. У фізіократів ділення авансів на первинні й щорічні стосується 

тільки землеробського капіталу. Сміт же розповсюдив категорії 

основного й оборотного капіталу на всі галузі господарства. Проте 

А.Сміт бачив відмінність між оборотним й основним капіталом у 

тому, що перший обертається, а другий – ні. Він фактично 

протиставляв один одному оборотний й основний капітал. До складу 

оборотного капіталу А.Сміт включає: гроші, за допомогою яких 

обертаються інші частини оборотного капіталу, розподіляються серед 

споживачів товари; запаси матеріалів і напівфабрикатів, які 

призначаються для виготовлення товарів і які не придбали ще готової 

форми й залишаються в руках промисловців; готові вироби, які 

залишаються ще в руках промисловців або торговців [1]. 

Подальші дослідження вчених надавали розвиток кожному із 

цих понять. Звернувши увагу на оборотний капітал, відмітимо, що 

розвивається не тільки трактування вказаного поняття, але 

з’являються нові його ознаки: оборотність, одноразовість 

використання. 

З розвитком економічної науки з’явилися поняття “оборотні 

активи”, “оборотні кошти”, “оборотні засоби”, тому подальші 

дослідження пов’язані з визначенням сутності кожного з них. Навколо 
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економічної сутності цих категорій науковці ведуть тривалу полеміку, 

зумовлену суперечностями і відсутністю одностайності у їх 

трактуванні. Це призводить до різних тлумачень перерахованих вище 

понять і зумовлює потребу у їх систематизації за певними підходами. 

Можна виділити такі чотири підходи, які є найпоширенішими:  

1. Оборотний капітал розуміється як сума грошових коштів, 

інвестованих на формування оборотних фондів та фондів обігу. Цей 

підхід наголошує на грошовій природі оборотного капіталу, одним із 

призначень якого є платіжне обслуговування капіталу взагалі. При 

цьому вчені, які тяжіють до цього підходу, вважають поняття 

“оборотний капітал”, “оборотні засоби”, “оборотні кошти”, “обігові 

кошти” синонімами.  

2. Оборотний  капітал  розглядається  як  сукупність  

мобільних  активів,  які  використовуються протягом операційного 

циклу. Саме в такому плані подано визначення оборотних активів у 

законодавчо-нормативній базі. Також таку позицію підтримують Д. 

М. Білик та В.М. Шелудько. 

3. Оборотний капітал розуміється як авансована вартість. 

Такий підхід трактує оборотний капітал як рухому відновлювальну 

частину вартості, що формується в результаті операційної діяльності 

[3]. 

4. Оборотний капітал розглядається як інвестиції в оборотні 

активи. Оборотний капітал фактично інвестується, тобто вкладається 

у певні об’єкти з метою отримання позитивних економічних 

результатів внаслідок звичайної господарської діяльності [2]. На нашу 
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думку, саме такий підхід відображає сутність оборотного капіталу як 

економічної категорії.  

Отже, ототожнення оборотного капіталу з оборотними коштами 

чи оборотними активами (оборотними засобами) є неможливим, 

оскільки оборотні кошти мають тільки вартісну форму, оборотні 

активи (оборотні засоби) мають тільки матеріальну форму, а 

оборотний капітал має і вартісну, і матеріальну форми.  
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МІСЦЕ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇНИ 

Гаврилюк Г.Є.,  
асистент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

Відповідно до законодавства України підприємництво – це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку. Суб’єкти господарювання 

залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності 

за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому 
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числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого 

підприємництва.[1] 

У загальній структурі підприємництва в Україні особливе місце 

посідає малий бізнес. Мале підприємництво – вагома складова і 

основна база цивілізованого господарства країн з ринковою 

економікою, особливий, невід’ємний елемент властивого їй 

конкурентного механізму. Створення малих підприємств в Україні має 

ряд переваг у порівнянні з великими підприємствами, а саме: мале 

підприємництво може змінити структуру економіки (в країнах, зі 

сприятливими умовами для ведення бізнесу переважна частина ВВП 

виробляється малими і середніми підприємствами); за рахунок малих 

підприємств створюються додаткові робочі місця; малі підприємства 

забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають наповнити ринок 

товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку 

окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші 

переваги та водночас із цим малий бізнес дає можливість подолати 

галузевий монополізм. 

Однак основні показники діяльності суб’єктів бізнесу 

демонструють ситуацію негативну для малого бізнесу у порівнянні з 

великим. Незважаючи на збільшення кількості малих підприємств у 

2013 р. порівняно з 2010 р. на 16568 од., зростання обсягів 

реалізованої продукції на 101991,4 млн. грн., фінансовим результатом 

від операційної діяльності є 25057,9 млн. грн. збитку. Причому збиток 

зростав впродовж усіх чотирьох досліджуваних років. Для середніх 

підприємств характерним було зменшення їх загальної кількості на 

2124 од., і отриманням прибутку від операційної діяльності в сумі 



 66 

8390,1 млн. грн., хоча він знизився впродовж досліджуваного періоду 

на 33191,6 млн. грн. У порівнянні з великими підприємствами обсяги 

реалізованої продукції середніх підприємств у 2013 р. нижчі на 3,2%, 

а прибуток від операційної діяльності – на 70%.[5] Ситуація свідчить 

про деякі суперечності у країні щодо розвитку малого бізнесу, з 

одного боку безумовним покращенням є постійне підвищення позиції 

України у рейтингу Doing Business групи Світового банку щодо 

сприятливих умов ведення бізнесу з 128 місця серед 175 країн у 2007 

р. до 96 місця станом на червень 2014 р. серед 189 країн [6], значне 

покращення законодавчої бази для малого підприємництва, шляхом 

прийняття достатньо великої кількості законодавчих актів, які 

регулюють, стимулюють, надають преференції для малого бізнесу [4], 

і, з другого боку – зменшення кількості середніх підприємств, 

постійна збитковість малих підприємств за умов збільшення обсягів 

діяльності. 

Активізація підприємництва і зростання масштабів та 

ефективності функціонування підприємницького сектору є одним із 

головних чинників позитивних структурних змін та модернізації 

національного господарства, розвитку реального сектору та 

покращення якості життя населення, формування заможного 

середнього класу, вирішення низки проблем соціально-економічної 

безпеки держави.[2, с.50] Тому для стимулювання розвитку малого 

підприємництва в Україні можна запропонувати наступні кроки: 

сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату – 

привести чинні нормативно-правові акти місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до 
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принципів державної регуляторної політики; забезпечити належний 

рівень підготовки та перепідготовки кадрів для заняття бізнесом; 

вжити заходів щодо розвитку малого підприємництва у сільській 

місцевості; забезпечити малих підприємців доступом (а при наявності 

– його спрощенням) до необхідної інформації; розробити механізми 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва, що 

здійснюють інноваційну діяльність, стимулювати регіональну 

співпрацю між секторами великого і малого підприємництва, зокрема, 

у сфері інновацій.[3] 
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ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ ТА СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ 
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д.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Тиха Г.В., студент ОКР «магістр» 
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Стрижнева роль людини в поступальному розвитку суспільних 

систем зумовлює необхідність удосконалення фінансового 

забезпечення тих сфер, які визначають кількісні та якісні параметри 

людського потенціалу.Особливе місце у формуванні 

останньогопосідає система охорони здоров’я. Вирішення низки 

актуальних для України проблем – покращення бюджетних 

капіталовкладень, розвиток ринку медичних послуг, удосконалення 

кадрового забезпечення, впровадження інновацій та ефективізація 

медичних технологій – вимагає створення адекватної економічної 

системи, що оможливлює об’єктивне оцінювання потреб у фінансових 

ресурсах, планування та оптимізацію їх потоків. Цим обґрунтовується 

доцільність дослідження практики моніторингу національнихвитрат 

наохоронуздоров’я. 

Аналіз літературних джерел дозволяє узагальнити підходи до 

розуміння суті, мети та завдань фінансування охорони здоров’я (рис. 

1). 

Задля моніторингу витрат у сфері охорони здоров’я, оцінки 

джерел фінансування і використання коштів, що надходять від різних 

фінансових організацій для різних функцій, Україна розпочала 

впровадження сателітного рахунку охорони здоров’я (НРОЗ), дані 
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якого вперше оприлюднено у 2011 р. Останнє видання (2014 р.) 

містить аналітичні матеріали за 2003-2012 рр. [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Зміст, мета та завдання фінансування охорони здоров’я 

(складено авторами за [1]) 

Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я – підсистема 

фінансового механізму, що ґрунтується на принципах, джерелах і 

формах фінансування суб’єктів господарювання, які мають на меті 

охорону, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я громадян 

ірозвитоксамої системи охорони здоров’я 
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Інформація НРОЗ затребувана на національному, європейському 

та міжнародному рівнях. Методологічні рамки її формування 

ґрунтуються на стандартних класифікаціях рахунків охорони здоров’я 

та враховують їх розподіл за підкатегоріями з огляду на національні 

потреби. Це забезпечує можливість порівняння витрат не однотипних 

за побудовою систем охорони здоров’я, що притаманні країнам із 

різними рівнями розвитку та доходу, де постачальники медичних 

послуг одержують фінансування з одного чи більше джерел. Так, дані 

міжнародної бази НРОЗ, свідчать, що в Україні частка державних 

витрат на охорону здоров’я нижча від середньої по країнах ЄС. 

Натомість за рівнем приватного фінансування цієї сфери (42,6%) наша 

країна серед лідерів, випереджаючи навіть Росію, Казахстан, 

Киргизстан. Якщо передові економіки світу охорону здоров’я 

фінансують на рівні 8–10%від ВВП, то з пострадянських країн у ці 

рамки укладається лише Грузія(9,9%). Вітчизняний 

показник(7,7%)забезпечує такі обсяги ресурсів, які головним чином 

покривають витрати на утримання персоналу та інфраструктурні 

платежі. 

Отож, НРОЗ – статистичний інструмент оцінювання джерел 

фінансових ресурсів охорони здоров’я, їх розпорядників, розподілу 

коштів за напрямами використання і надавачами медичних послуг. 

Рахунки дозволяють аналізувати дані за цільовими групами 

населення, заходами, пов'язаними із конкретними програмами 

(захворюваннями) та приймати обґрунтовані рішення щодо стратегії 

фінансового забезпечення охорони здоров’я.  
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Львівська комерційна академія 
 

Діяльність будь-якого підприємства в умовах підвищення 

процесів глобалізації в економіці постійно піддається впливу 

різноманітних факторів та невизначених чинників, зумовлених 

зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної 

ситуації в країні. Це може призвести як до позитивних, так і до 

негативних змін в організації підприємства. Збереження фінансової 

стійкості підприємства та мінімізація впливу цих різноманітних 

чинників на сьогоднішній день є необхідною умовою існування 

кожного підприємства. Саме тому є потреба дослідження факторів, що 

впливають на фінансову стійкість підприємства і аналіз причин, що 

спричиняють появу негативних тенденцій і явищ у розвитку 

підприємств України [3]. 

Проблеми фінансової стійкості на підприємстві вивчали відомі 

вітчизняні та закордоні вчені: Базілінська О. Я., Коваленко В. В., 

Ковальов А. І., Крухмаль О.В., Павловська О. В., Привалов В. П., 

Савицька Г.В., Фролова Т. О., Шаблиста Л. М., та інші [4].  

До зовнішніх чинників впливу на фінансову діяльність 

підприємства слід віднести: загальний стан економіки; економічні 

умови господарювання; податкова та кредитна політика законодавчої і 
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виконавчої влади; соціальний стан споживачів продукції; 

платоспроможний попит; рівень розвитку фінансового ринку [1, с. 

164]. 

Розрахуємо систему коефіцієнтів фінансової стійкості для 

підприємства ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства «Молокозавод 

«Самбірський» 

Показники 

Норма

тивне 

зна-

чення 

Роки 

2013 рік у 

% до 2012 2012 2013 

1. Коефіцієнт фінансової незалежності >0,5 0,15 -0,12 -13,33 

2. Коефіцієнт фінансової залежності - 6,72 -8,44 -125,59 

3. Коефіцієнт маневрування власним 

капіталом 
>0,5 -2,25 -5,84 -2,60 

4. Коефіцієнт загальної заборгованості до  0,5 0,85 1,12 134,76 

5. Коефіцієнт частки власного оборот-

ного капіталу в оборотних активах 
0,5 -0,65 -1,62 -249,23 

6. Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів 
- 0,49 0,57 116,33 

7. Коефіцієнт співвідношення 

залученого і власного капіталу 
до 1 5,72 -9,44 -165,03 

8. Коефіцієнт фінансової стійкості >1 0,17 -0,11 -64,70 

Згідно із даними табл. 1 жоден із коефіцієнтів не відповідає 

своєму нормативному значенню, а це свідчить про фінансову 

нестійкість підприємства ТзОВ «Молокозавод «Самбірський». 

На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову 

стійкість підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть 

зумовити виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію 

підприємства. Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку 

економіки України фінансова стійкість багатьох підприємств галузі 
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істотно погіршилася, про це ж свідчить аналіз коефіцієнтів фінансової 

стійкості підприємства «Молокозавод» «Самбірський». 

Основними чинниками цього є фінансово-економічна криза в 

Україні, зростання інфляції, нестабільна державна податкова і 

кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в Україні 

зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі. Значний 

вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та 

імпортну політику. Така політика повинна бути спрямована на 

створення сприятливих умов для українських товаровиробників на 

світовому ринку [2]. 

Отже, можна сказати, що процес забезпечення фінансової 

стійкості має бути націлений на мінімізацію негативного впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства; 

створення передумов ефективної реалізації запланованих дій. Для 

досягнення необхідного рівня фінансової стійкості потрібно 

здійснювати ефективне управління нею. 

Список використаних джерел: 

1. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Н. І. Власюк. – 

Львів: Монголія 2006, 2010. – 328 с.  

2. Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову 

стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи // 

Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного 

університету України. – 2010. - №10 - С.276-279.  

 3. Самсонова К.В. Фактори впливу на фінансову стійкість 

підприємства // Збірник наукових праць Кіровоградського 

національного технічного університету. – 2013. – №4. – С. 125-134. 

4.  Сізова А.В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства 

та напрями її забезпечення // Молодіжний науковий вісник УАБС 

НБСУ: Економічні науки. – 2012. – №2. – С.145-156. 

  



 74 
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Фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. істотно похитнула 

фінансовий потенціал розвитку суб’єктів вітчизняної роздрібної 

торгівлі. Сьогодні роздрібна торгівля в регіонах України проходить 

етап відновлення, втім, підприємства відчувають нестачу фінансового 

забезпечення для нарощування обсягів діяльності, розвитку торгової 

мережі. Коли у більшості країн ЄС суб’єкти господарювання можуть 

швидко отримати кредит з прийнятними витратами на його 

обслуговування (3-5 % річних), в регіонах України доступ 

підприємств до фінансового забезпечення не такий легкий, а вартість 

їх обслуговування інколи ставить під сумнів доцільність залучення 

(табл. 1). Вважаємо цей аспект одним з найслабших місць в системі 

регіональної політики регулювання розвитку роздрібної торгівлі. 

Навіть зменшення рівня охоплення кредитуванням суб’єктів 

господарювання у роздрібній торгівлі у 2011 та 2012 рр., що було 

значним, продовжує характеризувати наявність їх кредитної 

залежності. Вказане підтверджують й високі темпи збільшення сум 

залучених кредитів, що у 2012 р. відносно 2011 р. становили 103,9 %, 

а відносно 2009 р. – 131,0 %. За аналізований період стабільною 

залишається частка кредитів, отриманих саме суб’єктами роздрібної 

торгівлі, – 35,9 % у 2009 р. та 35,8 % у 2012 р. Тобто кожен третій 

кредит в економіці залучений саме в роздрібну торгівлю. Втім, понад 
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90 % кредитів – короткострокові (на 1-3 роки), що свідчить про їх 

розміщення більшою мірою у товарні запаси, а не у розвиток торгових 

площ чи закупівлю основних засобів. Частка довгострокових кредитів 

становила у 2012 р. 7,3 % та зменшилася відносно 2009 р. на 1,9 в. п. 

Таблиця 1 

Окремі показники кредитування підприємств торгівлі, ремонту 

автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку в 

Україні, станом на кінець грудня 2009-2012 рр. [1] 

Показники 

Роки 

Темпи 

зростання, % / 

абсолютне 

відхилення    

2012 р. до 

2009 2010 2011 2012 
2009 

р. 

2011 

р. 

Сума отриманих кредитів, млрд 

грн 
165,7 174,5 209,0 217,1 131,0 103,9 

- частка від кредитів, отриманих 

всіма суб’єктами економічної 

діяльності, % 

35,9 34,8 36,3 35,8 -0,1 -0,5 

Рівень охоплення кредитуванням 

(частка суми отриманих кредитів 

у роздрібному товарообороті), % 

100,4 85,0 60,4 53,6 -46,8 -6,8 

Сума отриманих довгострокових 

кредитів (терміном понад 5 р.), 

млрд грн 

15,2 17,2 18,5 15,8 103,9 85,4 

- частка довгострокових 

кредитів, % 
9,2 9,9 8,9 7,3 -1,9 -1,6 

Частка кредитів у національній 

валюті, % 
62,3 67,1 69,8 73,7 +11,4 +3,9 

Частка прострочених кредитів, % 12,4 13,9 8,6 9,5 -2,9 +0,9 

Частка прострочених 

довгострокових кредитів, % 
4,6 6,4 5,9 13,3 +8,7 +7,4 

Процентні ставки за кредитами, % 17,5 13,9 13,8 13,7 -3,8 -0,1 

- у національній валюті, % 18,3 14,4 15,4 15,8 -2,5 +0,4 
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Збільшилася частка кредитів у національній валюті (до 73,7 % 

або на 11,4 в. п. з 2009 р. по 2012 р.), що з одного боку позитивно, 

адже сприяє зміцненню національної валюти, але з іншого – 

негативно, адже процентна ставка у гривні – вища, ніж в іноземній 

валюті. 

Високими залишаються середні процентні ставки за кредитами 

– 17,5 % у 2009 р., 13,9 % у 2010 р., 13,8 % у 2011 р., 13,7 % у 2012 р. 

Втім, у національній валюті вони ще на 1,5-2 % вищі, що істотно 

здорожує вартість залучення кредитних коштів. Суттєвою 

залишається і частка прострочених кредитів вітчизняними 

підприємствами роздрібної торгівлі. 

Регіональна політика покращення фінансового забезпечення 

розвитку роздрібної торгівлі в регіонах України повинна 

здійснюватися з використанням арсеналу інституційних, економічних 

та організаційних засобів за напрямами: покращення фінансового 

результату і рентабельності діяльності підприємств; збільшення 

кількості та частки діючих і прибуткових підприємств; покращення 

ліквідності і фінансової стійкості суб’єктів торгівлі; зміцнення 

фінансової безпеки суб’єктів малого торговельного бізнесу; 

активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств; 

удосконалення фінансово-кредитної підтримки підприємств; розвиток 

інституційної інфраструктури та зниження рівня тінізації ринку. 
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 Динаміка та особливості соціально-економічних процесів в 

Україні потребують підвищення рівня ефективності функціонування 

суб’єктів господарської діяльності. Капітал, що поряд з іншими 

видами економічних ресурсів забезпечує виробничий процес, у 

ринкових умовах перетворюється на один з основних визначальних 

чинників ефективності господарювання. Від їх правильного 

формування, величини і раціональної структури значною мірою 

залежать темпи росту виробництва продукції і національного доходу 

країни. Проблеми формування і використання фінансового капіталу, 

управління його структурою досліджуються в працях зарубіжних та 

вітчизняних вчених-економістів, таких як: Є. Бріхмена, Е. Нікбахта, І. 

Балабанова, І. Бланка, А.Поддєрьогіна та О.Терещенка [2, с.196]. 

Успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива без 

ефективного управління фінансовими ресурсами. Під фінансовими 

ресурсами підприємства слід розуміти грошові доходи та 

надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта 

господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань.  

Структура капіталу – спеціальне логічне поняття, введене в 

сучасний фінансовий аналіз для позначення комбінації джерел 

позичкового і власного фінансування, яка прийнята в підприємства 

для реалізації її ринкової стратегії [3, с.56]. 
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Основною метою оптимізації структури капіталу є пошук 

оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом, 

яке б забезпечило сталий розвиток підприємства та отримання 

максимальної суму прибутку [1, с. 16]. 

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за 

рахунок власних джерел спроможне забезпечити запаси та витрати, 

своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями [4, с. 105]. Таким 

чином ми проведемо аналіз фінансової стійкості на прикладі ТзОВ 

«Самбірська птахофабрика». 

Таблиця 1 

Динаміка показників фінансової стійкості ТзОВ «Самбірська птахофабрика» 

за 2012-2014 рр. 

Назва показника 
Нормативне 

значення 
2012 2013 2014 

Коефіцієнт автономії > 0,5 0,73 0,72 0,70 

Коефіцієнт фінансової залежності - 1,37 1,38 1,42 

Коефіцієнт маневреності власних 

засобів 
- 

0,10 0,16 0,18 

Коефіцієнт маневреності робочого 

капіталу 
> 0,5 

0,10 0,16 0,18 

Коефіцієнт фінансової стабільності > 1 2,69 2,61 2,36 

Коефіцієнт співвідношення зал. і 

власн. капіталу 

Залежить від 

характеру 

діяльності. 

0,37 0,38 0,42 

Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу 
- 

0,27 0,28 0,30 

Проаналізувавши показники фінансової стійкості ТзОВ 

«Самбірська птахофабрика» за 2012-2014 роки, бачимо, коефіцієнт 

фінансової автономії свідчить про незначну залежність підприємства 

від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт маневреності власних 

засобів показує здатність підприємства підтримувати рівень власного 
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оборотного капіталу, протягом трьох років зміна відбулась від 0,10 у 

2012 р. до 1,18 у 2014 р. Коефіцієнт співвідношення залученого і 

власного капіталу зростав, що свідчить про зниження фінансової 

стійкості. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу у 2012 році – 

0,27,у 2013 році – 0,28, у 2014 році – 0,30, він характеризує частку 

позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно 

підприємства. 

Отже, необхідно впровадити таку систему критеріїв і їх 

нормативних значень, яка б допомагала найбільш точно оцінити 

ефективність використання наявних фінансових ресурсів на 

підприємстві і яка була б зрозумілою, аргументованою та враховувала 

вид економічної діяльності суб’єкта господарювання. 
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НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Оліярник В.В., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 
 

За сучасних умов розвитку економіки рівень збанкрутілих 

підприємств невпинно зростає. Неплатоспроможність, збитковість, 

криза платежів і як наслідок банкрутство є сьогодні характерним для 

більшості українських підприємств. Саме тому питання банкрутства є 

досить актуальним у сучасних умовах. 

Існують цілком конкретні симптоми наступу тотальної 

заборгованості і цілковитої неплатоспроможності підприємства 

(організації). 

Основні симптоми банкрутства підприємства: зменшення 

обсягів реалізації продукції; зниження попиту продукції; зниження 

прибутковості виробництва; втрата клієнтів - і покупців; 

неритмічність виробництва; низький рівень використання 

виробничого потенціалу; зниження рівня продуктивність праці; 

скорочення кількості робочих місць. 

Основним засобом виживання вітчизняних підприємств у таких 

умовах є розроблення та впровадження ефективного механізму 

антикризового управління, важливе місце у якому займає діагностика 

поточного стану справ. 

Існує значна кількість методів діагностики за допомогою 

моделей ймовірності банкрутства: двофакторна модель Е. Альтмана, 

п'ятифакторна модель Е. Альтмана, п'ятифакторна модель Е. 

Альтмана адаптована, дискримінантна модель Р. Ліса, дискримінантна 
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модель Дж. Таффлера, показник діагностики платоспроможності Ж. 

Конана і М. Гольдера, коефіцієнт У. Бівера, модель Г. Спрінгейта, 

дискримінантна модель О. Терещенка, модель Р. Сайфулліна – Г. 

Кадикова, О. Зайцевої та ін. 

Розглянуті методики прогнозування банкрутства зарубіжних 

авторів мають ряд суттєвих обмежень для їх використання на 

українських підприємствах:  

- більшість зарубіжних методик діагностики ймовірності 

банкрутства побудовані з використанням вагових коефіцієнтів 

показників, що розраховані на основі американських аналітичних 

даних минулих років. Отже, в зв’язку з цим вони не відповідають 

сучасний економічній ситуації; 

- дані моделі не адаптовані до вітчизняної економіки і не 

враховують специфіку діяльності українських підприємств; 

- відсутність статистичних даних по підприємствам-банкрутам, що 

не дозволяє скоригувати методику розрахунку питомої ваги 

коефіцієнтів з урахуванням економічних умов;  

- проаналізовані методики не враховують інших важливих 

показників діяльності підприємства (методики побудовані на 

використанні балансових показників та показників звіту про фінансові 

результати);  

- моделі не дають відповіді на питання, які з факторів вплинули на 

зміну рівня фінансової стійкості;  

- за результатами використання моделей неможливо отримати 

інформацію можливого подальшого розвитку підприємства; 
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- граничні значення показників, що запропоновані зарубіжними 

вченими часто є недосяжними для українських підприємств. Разом з 

тим вказані методики дають можливість визначити наближення 

банкрутства підприємства (стадії кризи) та не дозволяють 

спрогнозувати перехід підприємства від однієї стадії життєвого циклу 

до іншої. 

В нашій роботі було проведено дослідження ймовірності 

банкрутства Стрийської райспоживспілки за допомогою вище 

перелічених моделей. 

Здійснивши аналіз ймовірності настання банкрутства для 

Стрийської райспоживспілки протягом 2012-2013 років було виявлено 

неоднозначну ситуацію. Так моделі Альтмана, К. Спрійгейнта, Дж. 

Таффлера і Т. Тішоу показали стабільну ситуацію, тоді як згідно 

моделей Р.Ліса, О.Терещенка, У.Бівера загроза банкрутства у 2012-

2013 роках була досить високою. 

Актуальність запобігання банкрутства підприємства полягає в 

тому, що велика частина новостворених підприємств, і навіть тих, які 

працюють вже тривалий час, банкрутують через ті, чи інші причини. 

Заходи по усуненню банкрутства підприємства пов’язані з 

ефективним управлінням його фінансами і виробництвом, правильним 

визначенням стратегічних цілей і тактики їх реалізації. Цілями 

запобігання банкрутства підприємств повинні бути: забезпечення 

ліквідності і платоспроможності підприємства; отримання прибутку і 

забезпечення відповідного рівня рентабельності.  
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Існують певні напрями дій які сприяють підвищення 

ефективності діяльності суб'єктів господарювання і запобіганню 

банкрутства підприємства:  

1. Технологічні нововведення. Сучасні форми автоматизації та 

інформаційних технологій справляють найістотніший вплив на рівень 

і динаміку ефективності виробництва продукції (надання послуг). 

2. Рівень ефективності використання устаткування.  

3. Ресурсозберігаючі технології.  

4. Конкурентоспроможність продукції.  

5. Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником 

зростання ефективності діяльності є працівники — керівники, 

менеджери, спеціалісти, робітники. 

6. Організація і система. Єдність трудового колективу, раціональне 

делегування відповідальності, належні норми керування 

характеризують ефективність діяльності підприємства (установи), що 

забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію управлінських 

процесів, а отже, вищий рівень ефективності (продуктивності) будь-

якої складної виробничо-господарської системи. 

7. Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, 

діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично 

впливає на всі напрямки діяльності підприємства (організації). 

8. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефек-

тивності діяльності підприємств (організацій) є достатній рівень 

розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-

господарської інфраструктури. 
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Отже, в питаннях запобігання банкрутства, окрім методів 

діагностики, необхідно враховувати напрями дій менеджменту, 

спрямованих на підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів господарювання та запобігання банкрутства 

підприємства. 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Питель Р.Б., студент ОКР «магістр» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкасова С.В. 

Львівська комерційна академія  
 

Швидкий розвиток економіки України зумовлює необхідність 

всебічного дослідження проблем фінансування суб’єктів 

господарювання, у тому числі, процесів формування та використання 

їх фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення 

господарської діяльності .  

У науковій літературі на сьогодні немає єдиної думки щодо 

сучасного визначення  суті фінансових ресурсів, їх складу, методів 

впливу на ефективність господарювання і на кінцеві результати 

діяльності підприємств. Багато вчених, серед яких Василик О. Д., 

Опарін В. М.,  Пойда – Носик Н.Н.,  Вовк В. М., здійснили спроби 

систематизувати теоретичний матеріал про фінансові ресурси, надати 

найбільш повне і точне визначення цієї категорії . Усі ці спроби  

мають велике теоретичне та прикладне значення. 

На нашу думку, найбільш точне визначення категорії «фінансові 

ресурси» було здійснено Л.О. Меренковою: «Фінансові ресурси - це 

грошові доходи і надходження з власних та позикових джерел, які 

формуються в процесі розподілу і перерозподілу валового 
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внутрішнього продукту і національного доходу, знаходяться в 

розпорядженні підприємства у фондовій і не фондовій формах, 

призначені для забезпечення безперервності розширеного відтворення 

і задоволення соціальних потреб та відбиваються в звітності 

підприємства як власний капітал і зобов'язання ». 

Для визначення ефективності використання фінансових ресурсів  

В.В. Боронос та І.В Карпенко запропонували такі показники: 

коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт 

фінансової стійкості, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт 

фінансування, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної 

ліквідності, загальний коефіцієнт покриття [2]. 

Спираючись на роботу Бенедика Ю.Ю. та вище згаданих 

вчених, сформуємо таблицю та визначимо найбільш уживаніші 

коефіцієнти, за допомогою яких можна визначити ефективність 

використання фінансових ресурсів [1]. 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання фінансових ресурсів 

Показники Алгоритм 

розрахунку 

Економічний зміст 

 Кн=ВК/К показує, яку частину вкладеннях у 

підприємство складає власний капітал 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 

Кфз=К/ВК показує, яка сума загальної вартості 

майна підприємства припадає на 1 грн. 

власних коштів. 

Рентабельність 

власного капіталу 

Рв.к.=ЧП/ВК  засвідчує ефективність 

 його використання та можливість 

накопичення 

Коефіцієнт 

маневреності  ВК 

Км=ВОК/ВК показує, яка частина ВОК перебуває в 

обороті 

Коефіцієнт обіговості 

активів 

Коб.а.=ЧД/А показує ефективність використання 

фірмою всіх наявних ресурсів 

незалежно від джерел їх залучення 
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продовження табл. 1 

Рентабельність активів ЧП/СервА показує, який прибуток одержує 

підприємство з кожної гривні, 

вкладеної в активи 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

Кзоз=СзОЗ/БлО

З 

показує, яка частина вартості основних 

засобів була списана на витрати 

виробництва у попередніх періодах 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

Кз.л.=ОА/(ДЗ+

ПЗ) 

показує спроможність підприємства за 

рахунок наявних оборотних активів 

виконувати як поточні, так і 

довгострокові зобов’язання 

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, 

що ефективність використання фінансових ресурсів - предмет 

дослідження і відкрите питання багатьох науковців. Незважаючи на 

велику кількість фінансових коефіцієнтів та різноманітних підходів 

щодо визначення ефективності використання фінансових ресурсів, 

необхідно впровадити таку систему критеріїв та їх нормативних 

значень, яка б допомагала найбільш точно оцінити ефективність 

використання наявних фінансових ресурсів на підприємстві ,і  яка  

була б зрозумілою, аргументованою та враховувала вид економічної 

діяльності суб’єкта господарювання. 
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Львівська комерційна академія 

 

Сучасний стан пенсійних фінансів в Україні свідчить про те, що 

держава не в змозі гарантувати своїм громадянами достойну пенсію за 

рахунок виплат із розподільної пенсійної системи в довгостроковій 

перспективі.  

У 2004 році відбулося реформування пенсійної системи, а саме 

впровадження трирівневої структури пенсійної системи, її третій 

рівень (недержавне пенсійне забезпечення) поки в Україні не набув 

особливої популярності, а тому не діє неефективно. 

 У вітчизняній економічній науці проблема недержавного 

пенсійного страхування практично не висвітлювалася. Серед 

українських вчених та практиків над цією проблематикою активно 

працюють О. В. Гаряча, В. В. Гордієнко, Б. О. Зайчук, В. І. Кравченко, 

М. В. Лазебна, Л. Позднякова, О. Ткач, О. Мозговий Т.С. Смовженко 

та інші. Вчені аналізують нормативно-правову базу створення 

недержавних пенсійних фондів, механізм їх функціонування, 

досліджують зарубіжний досвід роботи недержавних пенсійних 

фондів.  

В Україні за період 1959-2001 рр., за даними перепису 

населення, співвідношення осіб пенсійного віку і населення 

працездатного віку збільшилось майже вдвічі (з 22,7% до 41,1%). За 

прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, з 

кожним роком ситуація загострюється: вже у 2025 році кількість 
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пенсіонерів зрівняється з кількістю платників внесків. Тому соціальне 

навантаження на ринок праці весь час зростає, створюючи проблеми з 

наповненням Пенсійного фонду України [1]. 

До 2004 року недержавне пенсійне забезпечення було для 

громадян України не доступним, тому саме уявлення про діяльність 

такої системи не викликало особливої довіри у населення. Пенсійну 

реформу пов’язували перш за все з підвищенням пенсій, так як на 

мізерну пенсію прожити було неможливо.  

Саме для поліпшення існуючої ситуації було вирішено 

реформувати пенсійну систему України.  

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», згідно якого система пенсійного 

забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 

Недержавне пенсійне забезпечення є третім рівнем пенсійної 

системи та базується на засадах добровільної участі громадян, 

роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з 

метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в 

порядку, передбачених законодавством [2].  

Тобто, слід відмітити, що головним чинником поширення 

нагромаджувальних пенсійних систем є насамперед демографічні 

тенденції, пов’язані з подальшим старінням населення та зростанням 

демографічного навантаження на контингенти працездатного віку. 

При цьому рівень ефективності та розвитку пенсійних систем, їхні 

конкретні характеристики визначаються переважно економічною 

моделлю, зокрема, організацією ринку праці, наявністю традицій 

соціального діалогу тощо. Вплив інших макроекономічних показників 
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(зростання ВВП, інфляція) дістає прояв здебільшого у фондовому 

режимі (активність фондового ринку, реальна дохідність пенсійних 

активів) тощо. 

Важливе значення недержавного пенсійного забезпечення 

мають також інфляційні очікування, які безпосередньо впливають на 

рівень реального інвестиційного доходу, що в значній мірі зумовлює 

майбутній розмір пенсійних виплат.  

Це особливо актуально для України, оскільки нині великі 

контингенти населення не залучені до державного пенсійного 

страхування або сплачують мізерні внески. До таких категорій 

належать, насамперед, підприємці – фізичні особи, інші самозайняті та 

члени їхніх сімей; громадяни, які мають неформальну зайнятість або 

інші особи, які з різних причин не займаються економічною 

діяльністю. Податкові стимули мають заохочувати ці верстви 

населення до того, щоб вчасно потурбуватися про забезпечення 

власного добробуту в похилому віці, дадуть змогу скоротити тіньовий 

обіг коштів, направивши їх в інвестиційний ресурс, і водночас 

зменшити державні соціальні зобов’язання. Тому держава має 

спрямовувати діяльність недержавного пенсійного забезпечення 

насамперед на ці групи населення. 
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Інформатизація суспільства протягом останніх десятиріч 

минулого століття значною мірою сприяла тому, що інноваційний 

розвиток беззаперечно визнано найвагомішою передумовою 

економічного зростання. Побудова структурно-інноваційної моделі 

економічного розвитку на базі наявного науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу країни забезпечує пришвидшення темпів 

модернізації реального сектору та розширення місткості внутрішнього 

ринку, зростання об`ємів експорту високотехнологічної продукції, 

посилення конкурентоспроможності і підвищення економічної 

ефективності національного господарства.  

В Україні, за останні роки не вдається домогтися відчутних 

результатів в експорті інноваційної продукції та створенні 

сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання. Відтак основною проблемою в 

інноваційній сфері залишається низька сприйнятливість 

підприємницького сектору до інновацій, що обмежує зростання 

продуктивності праці, зниження рівня витратомісткості, підвищення 

інноваційності товарів і послуг, не створює підґрунтя для модернізації 

та структурної перебудови національної економіки. 

Значною мірою такий результат пов'язаний з обмеженими 

можливостями держави в спрямуванні фінансових потоків в 
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інноваційний розвиток економіки, а також несформованістю умов для 

розвитку інститутів венчурного фінансування, які у більшості 

економічно розвинутих країн світу вважаються одним з 

найефективніших інструментів активізації інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання, залучення інвестицій в інноваційну сферу. 

Розвиток венчурного фінансування забезпечує, з одного боку, 

освоєння нових провідних науково-технологічних розробок для 

створення конкурентоспроможної високотехнологічної продукції, а з 

іншого - створення нових робочих місць, сприяючи зниженню 

безробіття і вирішенню завдяки цьому проблеми соціальної 

напруженості.  

У провідних країнах розвиток венчурного бізнесу призводить до 

спрямування інвестицій у високоризиковану інноваційну сферу, тоді, 

як в Україні венчурні фонди практично не вкладають кошти у 

високотехнологічні галузі, а обмежуються традиційними 

(будівництво, нерухомість) [2]. Попри те, що кількість венчурних 

фондів в Україні має стійку динаміку зростання: лише у ІІІ кварталі 

2014 року їх кількість збільшилась на 2,5 %, акумулювавши 170 797 

млн грн, ефективність венчурного інвестування з точки зору 

підтримки інноваційної діяльності є незначною.  

Основними чинниками, що стримують розвиток венчурного 

фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні є: неефективна державна політика підтримки і стимулювання 

розвитку інноваційної діяльності; недосконалість інституційно-

правового базису розвитку венчурного фінансування; обмеженість 

джерел фінансування інвестицій; несформованість фондового ринку 



 92 

та відсутність гарантій для венчурного інвестора; нерозвиненість 

неформального сектору венчурного бізнесу, який представляють 

бізнес–ангели; недостатній рівень захисту прав інтелектуальної 

власності; відсутність фахівців у сфері венчурного менеджменту [1]. 

Щоб забезпечити ефективне використання науково-

технологічного та інноваційного потенціалу України шляхом розвитку 

венчурного бізнесу й стимулювання інноваційної активності суб’єктів 

господарювання, вважаємо необхідним здійснення наступних заходів: 

створення Державного венчурного фонду (компанії); удосконалення 

нормативно-правового забезпечення розвитку венчурної індустрії; 

запровадження фінансових стимулів для інвестування до венчурних 

фондів, малих і середніх інноваційних підприємств; формування 

інституційних умов для розвитку венчурної та інноваційної 

інфраструктури; удосконалення системи захисту інтелектуальної 

власності. 
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Пріоритетним питанням ефективного функціонування кожного 

підприємства є відповідність існуючих засобів виробництва до вимог 

науково-технічного прогресу. Вирішення цього питання насамперед 

пов’язано з ефективністю процесу фінансово-економічного 

забезпечення ефективного формування та відновлення основних 

засобів підприємств. Так, розгляд питання формування та відновлення 

основних засобів, які аналізуються в економічній літературі дозволяє 

зробити висновок, що кожна стадія циклу формування впливає на 

ефективність його проходження, а окремі стадії формування взаємно 

впливають одна на одну. Внаслідок цього можна зробити висновок, 

що процес формування основних засобів вивчався комплексно, 

розробка рекомендацій і пропозицій була здійснена як по всьому 

циклу, так і у розрізі окремих стадій, що його складають (рис 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Формування основних засобів підприємств (складено за 

[2, с. 99]) 
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На першій стадії формування, в процесі матеріалізації 

коштів, здійснюється формування основних засобів. Для 

підприємства вони складаються з грошей амортизаційного фонду та 

частини прибутку, для нового підприємства – це особисті кошти. 

Тому доцільно використовувати систему пільгових кредитів на 

розвиток і організацію виробництва. Водночас, друга стадія 

формування характеризується тим, що в процесі виробничого 

споживання відбувається втрачання споживної вартості, що збільшує 

матеріальний знос продуктів науково-технічного прогресу. У цей же 

час основні засоби передають частину своєї вартості створеному 

продукту, що відображається завдяки амортизації. Але було би 

невірним вважати, що амортизація має тільки функцію обліку 

вартості.  

Зауважимо, що за допомогою амортизації підприємство має 

можливість отримати додаткові кошти на розвиток. Крім того, було би 

помилковим продовжувати практику втручання держави в процес 

визначення амортизації, а особливо в умовах жорсткої конкуренції, 

що потребує від підприємств здійснення прискорене списання 

виробничого обладнання. 

На третій стадії кругообігу основних засобів має місце 

перетворення товарних фондів у грошові та процес відокремлення 

частини вартості, яка перенесена основними засобами на вартість 

продукції і формування амортизаційного фонду. Цей процес може 

бути виконаним тільки внаслідок реалізації продукції. Посилення 

конкуренції призводить до того, що період від виробництва до 

реалізації продукції зростає, тому підприємству необхідно 
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фінансувати процеси ефективного відновлення основних засобів [2, с. 

99-103; 1, с. 107-110].  

Важливо враховувати джерела формування основних засобів на 

окремих етапах створення підприємства, його функціонування та 

покращення фінансово-економічних результатів діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Джерела ефективного формування та відновлення основних 

засобів на окремих етапах фінансово-економічної діяльності 

підприємства (складено автором) 

Етапи Джерела 

Створення 

нового 

підприємства 

Внески засновників; кошти, отримані від випуску і 

реалізації акцій підприємства; позикові кошти. Внески 

засновників можуть виступати у формі грошових коштів, 

цінних паперів, приміщень або права на оренду 

устаткування, меблів, транспортних засобів 

Використання 

основних 

засобів 

Власний капітал (статутний, пайовий і додатковий 

капітал); довгострокові кредити банку; позикові кошти 

Відновлення 

основних 

засобів 

Відновлення основних засобів, яке здійснюється шляхом 

капітальних вкладень (нове будівництво, придбання 

готових об’єктів; реконструкція; переобладнання); власні 

фінансові ресурси (кошти засновників; прибуток 

підприємства; цільові надходження; кошти від продажу 

майна); централізовані фінансові ресурси (кошти 

державного бюджету і місцевих бюджетів; кошти 

цільових фондів держави; соціальне страхування; кошти 

благодійних фондів); позичені і залучені ресурси 

(довгострокові кредити комерційних банків; позичені 

кошти інвесторів; залучені кошти інвесторів; кошти 

іноземних інвесторів) 

 

В практиці будь-якого підприємства є два типи 

фінансування: самофінансування основних засобів з метою 

підтримки діючого рівня виробництва і самофінансування з метою 
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забезпечення росту і розвитку виробництва. Джерелом 

самофінансування з метою простого відновлення основних засобів 

є амортизаційні відрахування, що є у розпорядженні підприємства. 

Проте їх часто не вистачає для повного оновлення основних 

засобів. Насправді з причин інфляції і розвитку технології вартість 

основних засобів зростає на момент їх необхідного придбання. 

Джерелами самофінансування з метою розширення і розвитку 

виробництва, звичайно, є нерозподілений (реінвестований) 

прибуток, амортизаційні відрахування і резервні фонди. При 

цьому, оцінка можливостей самофінансування дозволяє: 

визначити, яку суму позики може одержати підприємство для 

фінансування інвестиційних проектів на довгостроковій і 

короткостроковій основі; моделювати грошові потоки в ситуації 

росту і розширення бізнесу. 

Таким чином, самофінансування є часом єдиним джерелом 

фінансових ресурсів для підприємств, коли вони не можуть 

збільшити чи залучити акціонерний капітал або збільшити рівень 

заборгованості. Ця ситуація властива для багатьох вітчизняних 

малих і середніх підприємств. При цьому капітальні витрати 

включаються в фінансові плани виходячи з необхідного 

фінансування прийнятих до реалізації інвестиційних проектів [3, с. 

294-298]. 

В економічній літературі та практиці господарювання до 

теперішнього часу відсутнє чітке розуміння сутності процесу 

ефективного фінансово-економічного забезпечення формування та 

відновлення основних засобів підприємств, що не дозволяє 
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однозначно охарактеризувати та оцінити їх стан. Відсутня належна 

класифікація форм і видів фінансово-економічного забезпечення 

відновлення основних засобів. Все це потребує подальших досліджень 

та пошуку стратегічних альтернатив підвищення ефективності 

формування та використання основних засобів підприємств в умовах 

значних змін податкового законодавства та механізмів фіскального 

контролю фінансово-економічної діяльності. 
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Янішевська Н.Д., студент ОКР «магістр» 

Науковий керівник: к.е.н., доц.Чуй І.Р.  

Львівська комерційна академія 

 

За останні роки на найвищому державному й 

загальносуспільному рівнях усвідомлено визначальну роль малого 

бізнесу. За умов соціально-економічної кризи цей економічний сектор 

може створювати нові робочі місця без будь-якого фінансування з 

боку держави, розширювати самозайнятість населення, залучати до 

легальної економічної сфери ті кошти, що зараз перебувають поза 

банківською сферою. Окрім того, малий бізнес має вирішальне 
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значення й для формування конкурентного середовища та створення 

середнього класу. 

Згідно з Податковим кодексом України в редакції від 01.01.2015 

року суб'єкт малого підприємництва самостійно обирає одну з 

наступних ставок єдиного податку: 

- 2% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) у разі сплати податку на додану вартість згідно; 

- 4% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), у разі включення податку на додану вартість до складу 

єдиного податку [1].  

Розглянемо, які податкові платежі сплачує ТзОВ «Свитязь-

Транс», яке є суб’єктом малого підприємництва і перебуває на 

загальній системі оподаткування (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники діяльності ТзОВ «Свитязь-Транс» за 2010-2013 рр. 

Показники  2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення 

2013 р. від 

2010 р. 

1.Дохід від реалізації 

продукції, тис.грн. 

5770,4 5273,7 7796,9 9218,3 3447,9 

2. Податкові платежі, 

всього, тис.грн. 

216,90 195,71 259,03 287,14 70,24 

в т.ч.: 

- ПДВ 

144,0 180,0 252,0 276,0 132,0 

- податок на 

прибуток 

11,0 15,7 7,0 11,1 0,1 

-  інші податкові 

платежі 

61,90 0,02 0,03 0,04 -61,86 

3. Рівень податкового 

тиску, % 

3,8 3,7 3,2 3,1 -0,7 

Як бачимо, ТзОВ «Свитязь-Транс» сплачує ПДВ, податок на 

прибуток, екологічний податок та збір за спеціальне використання 
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водних ресурсів. У 2010 році ще сплачувало податок з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. 

Загальний податковий тиск складав від 3,8% у 2010 р. до 3,1% у 2013 

р.  

Для суб’єкта малого підприємництва існує альтернативна 

система оподаткування – спрощена. Проаналізуємо рівень 

податкового тиску ТзОВ при різних ставках єдиного податку (табл.2). 

За результатами господарської діяльності у 2013 р. ТзОВ відносилося 

до 6 групи платників єдиного податку зі ставками 7% + ПДВ або 10%. 

Зміни до Податкового кодексу, які набули чинності з 01.01.2015 р., 

об’єднують платників єдиного податку 3-6 груп у єдину третю групу. 

Знизилися і ставки єдиного податку: 2% + ПДВ або 4% виручки від 

реалізації продукції.  

Таблиця 2 

Розрахунок податкових платежів ТзОВ «Свитязь-Транс» при 

сплаті єдиного податку у 2013 р. 

Податкові платежі 

6 група 

при ставках 

єдиного податку 

7%+ПДВ або 10% 

3 група (2015р.) 

при ставках 

єдиного податку 

2%+ПДВ або 4% 

Єдиний податок  645,3 184,4 

ПДВ 273,0 273,0 

Екологічний податок 0,026 0,026 

Збір за спеціальне викорис-

тання водних ресурсів 

0,018 0,018 

Всього 918,34 457,44 

Єдиний податок 921,8 368,7 

Екологічний податок 0,026 0,026 

Збір за спеціальне викорис-

тання водних ресурсів 

0,018 0,018 

Всього 921,84 368,74 
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Як бачимо, економічної доцільності переходу ТзОВ на 

спрощену систему оподаткування немає, адже сплата єдиного податку 

не дає економії платежів, а навпаки збільшує податковий тиск із 3,1% 

(на загальній системі оподаткування) до 10% (при спрощеній). Навіть 

зниження ставок єдиного податку вдвічі не досягає ефекту: 

податковий тиск склав би 4%.  
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ – ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА 

ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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к.е.н.,  професор кафедри фінансів і кредиту 
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Фінансово-економічна і політична нестабільність, кризовий стан 

економіки та зниження економічної активності в Україні активізували 

питання здатності підприємств усіх форм власності протистояти 

зовнішнім і внутрішнім викликам і забезпечити ефективність 

господарювання. За цих умов особливу увагу треба приділяти повноті 

та ефективності використання наявного фінансового потенціалу – 

важливої складової економічного потенціалу. 

Концептуальні основи формування, оцінювання та 

використання фінансового потенціалу, його ролі у забезпеченні 

фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності боргових 

зобов’язань суб’єктів господарювання висвітлені у працях 

вітчизняних та зарубіжних економістів, серед них: О. Барановський, Г. 

Башнянин, І. Бланк, В. Ковальов, А. Поддєрьогін, Г. Кірейцев, В. 

Савлук, Р. Славюк, О. Біла, Г. Стасюк, О. Філімоненков, А. Шеремет і 

Р. Сайфулін, Дж. Ван Хорн, Уолш, Краян та ін.  

Водночас треба визнати, що в ринкових умовах для збереження 

конкурентоспроможності підприємств необхідно не тільки дбати про 

фінансовий стан на поточний рік, а шукати шляхи і можливості 

СЕКЦІЯ 5 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
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економічного зростання на перспективу [1]. За умов, що склалися, 

треба першочергово знайти ресурси для відновлення життєдіяльності 

на Донбасі при одночасному збереженні фінансової стабільності в усіх 

інших регіонах країни і вишукати можливості для подальшого 

економічного зростання. 

Тому фінансовий потенціал необхідно вже розглядати як з 

погляду сукупності фінансових ресурсів, так з позицій здатності 

забезпечити фінансову стабільність, зростання і розвиток у коротко- 

та довгостроковій перспективі за рахунок фінансових можливостей 

ефективного використання доступних фінансових ресурсів шляхом 

фінансового планування і контролю виконання фінансових планів. 

Тим часом практика показала, що фінансове планування ще не 

стало інструментом управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Про це свідчать дані Статистичного щорічника за 2011 рік [2], в якому 

дана динаміка показників за 2000-2011 рр. Вони свідчать, що частка 

власного капіталу у сукупному капіталі зменшилася з 52,7% у 2000 р. 

до 33,9% у 2011 р. при мінімальній його потребі 50%; частка власного 

капіталу в оборотних активах на кінець 2011 року складає <10% [2, с. 

62]; понад 30% підприємств реального сектора економіки впродовж 

2000-2011 рр. працювали збитково [2, c. 65]. Наведені вище показники 

свідчать про відсутність ґрунтовного фахового підходу до розробки 

показників фінансового плану та контролю виконання фінансового 

плану. 

На наш погляд, в ситуації, що склалася, суб’єктам 

господарювання доцільно переглянути поточні фінансові плани під 

кутом зору повноти й ефективності використання фінансового 
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потенціалу та створити реальні передумови прибутковості 

господарської діяльності, а їх інтегрованість з перспективними 

планами забезпечить прогнозовану можливість економічного росту в 

майбутньому. 

Треба визнати, що розробкою фінансового плану повинні 

займатися виключно фахівці – фінансові менеджери, які вміють 

аналізувати і оцінювати повноту та ефективність використання 

фінансового потенціалу і забезпечити ресурсне збалансування 

потреби підприємства в капіталі для виконання прогнозованих бізнес-

планом обсягів операційної та інвестиційної діяльності і отримання 

чистого прибутку в розмірі, необхідному для соціально-економічного 

розвитку підприємства в поточному і наступному періодах. При цьому 

ресурсне збалансування планових витрат необхідно проводити з 

дотриманням вимог забезпечення платоспроможності, 

кредитоспроможності, ліквідності боргових зобов’язань і 

прибутковості [3-6]. 

Потребу в оборотному капіталі треба визначити шляхом 

балансового ув’язування визначеної величини планових оборотних 

активів (засобів) з наявним власним оборотним капіталом і реально 

можливим залученим капіталом. При цьому доцільно, щоб частка 

власного капіталу в обороті складала 40-60%. 

Для контролю за збереженням величини і частки власних коштів 

в обороті варто встановлювати їх мінімальний норматив, дотримання 

якого впродовж планового періоду має бути обов’язковим. Такий 

підхід забезпечить підприємству платоспроможність, 

кредитоспроможність і поточну ліквідність боргових зобов’язань. 
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При складанні перспективного (стратегічного) фінансового 

плану важливо забезпечити підприємству довгострокову фінансову 

стабільність і ріст ринкової вартості капіталу підприємства шляхом 

інвестиційно-інноваційного розвитку і підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином, налагодження фахового економічно 

обґрунтованого поточного і перспективного фінансового планування, 

їх інтегрованість, ефективне використання власних фінансових 

ресурсів і фінансових можливостей буде сприяти прискоренню темпів 

інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, 

підвищенню їх конкурентоспроможності та фінансової стабільності. 
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МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОІ ЦІНИ НА 

ПРОДУКЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ТОВАРОВИРОБНИКА НА ОСНОВІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІІ  

Вірт М.Я.,  
к.е.н, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

У сільському господарстві значно частіше, ніж у сферах 

товарного відтворення, з об’єктивних причин визначають спочатку 

ціни пропозиції (особливо на рослинницьку продукцію), а пізніше – 

ціни попиту (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Договірна закупівельна ціна на продукцію 

сільськогосподарського підприємства (виробника),що встановлюється  

на основі попиту і пропозиції 

Закупівельна ціна пропозиції продукції сільськогосподарського 

підприємства – ціна, що містить ПДВ та за якою 

сільськогосподарські підприємства реалізують власну  продукцію 

підприємствам гуртової та роздрібної торгівлі, переробної 

промисловості, закладам ресторанного господарства. 

Для встановлення закупівельних цін пропозиції 

використовується витратна методика ціноутворення. Закупівельна 
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ціна пропозиції на сільськогосподарську продукцію (ЗЦпр) 

визначається за формулою 1 (якщо вихідні дані подані в абсолютних 

величинах).  

        ЗЦ=(ВВ+ОВ+ОП)*(1+ПДВ)                                        (1)    

де ВВ – виробничі витрати за місцем виробництва (поле, ферма, 

сад тощо) без ПДВ у гривнях; 

ОВ – операційні витрати у гривнях; 

ОП – операційний прибуток у гривнях; 

ПДВ – податок на додану вартість за чинною ставкою у 

десяткових дробах.    

Якщо вихідні дані у відносних величинах, то ціна пропозиції 

знаходиться за формулою 2: 

          ЗЦ=(ВВ* (1+ОВ) *(1+ОП)*(1+ПДВ)                                 (2) 

де ВВ – виробничі витрати за місцем виробництва (поле,ферма 

та інші) без ПДВ у гривнях; 

ОВ – операційні витрати у десяткових дробах; 

ОП – операційний прибуток у десяткових дробах; 

ПДВ – податок на додану вартість за чинною ставкою у 

десяткових дробах.    

Визначена закупівельна ціна пропозиції на 

сільськогосподарську продукцію за витратним методом повинна 

співпадати із ціною на цю продукцію на товарному ринку, що 

визначена за методом орієнтації на цінового лідера або виключно на 

попит. Звідси, ціна пропозиції повинна відповідати ціні попиту.   

Коли ціна пропозиції не відповідає ціні попиту, тоді виникає 

необхідність довести її до рівня ціни попиту. 
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Закупівельна ціна попиту на продукцію 

сільськогосподарського підприємства (виробника) – ціна, що 

містить ПДВ і за якою підприємствам гуртової та роздрібної 

торгівлі, переробної промисловості, закладам, ресторанного 

господарства вигідно купувати продукцію на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Для встановлення закупівельних цін попиту при умові продажу 

сільськогосподарської продукції безпосередньо у роздрібну 

торговельну мережу, доцільно використовувати метод орієнтації на 

цінового лідера. 

Отже, використання даної методики встановлення закупівельної 

ціни в ринкових умовах допоможе сільськогосподарському виробнику 

визначити адекватну закупівельну ціну на вирощену ним продукцію 

на основі попиту і пропозиції. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ НГВУ 

«БОРИСЛАВНАФТОГАЗ» 

Возна М. В., студент ОКР «магістр»,  

Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкасова С. В. 
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Аналіз необоротних активів займає визначальне місце в системі 

комплексного аналізу діяльності підприємств. Цей аналіз проводять з 

метою вивчення динаміки загального їх обсягу і складу, ступеня їх 

придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання 

[1,с. 180]. 

Проведемо аналіз необоротних активів на прикладі НГВУ 

«Бориславнафтогаз» ВАТ “Укрнафта”.  Динаміку необоротних активів 

НГВУ «Борславнафтогаз» в загальній сумі за 2010-2014 рр. зображено 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка необоротних активів НГВУ «Бориславнафтогаз»  в 

загальній сумі за 2010-2014 рр. 
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На основі проведеного аналізу, спостерігається зростання 

вартості необоротних активів НГВУ «Бориславнафтогаз» протягом 

досліджуваного періоду більшості років. Лише у 2014 р. необоротні 

активи зменшились на 416,20 тис. грн.. ( 0,18 %). Тенденція до 

збільшення суми необоротних активів  протягом 2010-2013 р. 

обумовлена збільшенням величини основних засобів, а також 

зменшенням довгострокової дебіторської заборгованість.Така 

тенденція є позитивною і  свідчить,про поповнення частини 

необоротних ативів і позитивно впливає на господарську діяльність 

підприємства.  

Оцінимо ефективність використання основних засобів НГВУ 

«Борславнафтогаз» протягом 2012-2014 років. У таблиці 1 наведено 

результати розрахунків показників використання основних засобів 

підприємства протягом 2012-2014 років. 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання основних засобів 

підприємства 

Показники Роки Звітний рік 

до базового, 

+;- 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Фондовіддача, 

грн 0,26 0,19 0,18 -0,08 

Фондомісткість, 

грн 
3,86 5,36 5,48 +1,62 

 

В досліджуваному періоді спостерігається тенденція до 

зменшення показника фондовіддачі та зростання фондомісткості. 

Основною причиною зменшення фондовіддачі і збільшення 
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фондомісткості є значне зростання вартості основних виробничих 

засобів при незмінній динаміці обсягів видобутку нафти.  

Шляхи підвищення ефективності використання необоротних 

активів: 

- врахування визначальної ролі необоротних активів в діяльності 

підприємств в умовах формування економіки; 

-  забезпечення більш ефективного використання основних засобів; 

- удосконалення та заміна застарілих технологій виробництва 

продукції ; 

- підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу [ 2 ]. 

Отже, на сучасному етапі  нестабільного розвитку вітчизняного 

виробництва підвищення ефективності використання необоротних 

активів має велике значення. Суб’єкти господарювання повинні не 

тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально раціонально 

використовувати.  
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На даний момент існує гостра проблема низької 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, та відносно невеликі 

ринки збуту. Тому найважливішим завданням для виробників на 

сьогодні є виготовлення якісної продукції за максимально 

допустимою ціною. Для вирішення даного завдання можна 

застосувати інноваційні технології. 

Сучасна економічна ситуація в країні чинить негативний вплив 

на розвиток різних галузей виробництва та ефективність роботи 

вітчизняних підприємств. Тому завданням даного дослідження є 

виявлення проблем, які стоять на шляху втілення інноваційних 

проектів на підприємстві та пошук шляхів їх вирішення. 

Проблемі втілення інноваційних проектів на підприємствах 

присвячено багато наукових праць таких науковців: Чабан В.Г[1], 

Белінська Н.С[5], Шубрівська О.В[6] та інші дослідники. 

Для здійснення ефективної інноваційної діяльності важливу 

роль відіграє законодавчо-правове забезпечення, яке в Україні 

започатковано законом України «Про основи державної політики у 

сфері науки і науково-технічної діяльності»[2]. Закон України «Про 

інноваційну діяльність» визначає її об’єкти[3]. Таких об’єктів дуже 

багато і вони відповідно потребують фінансування. Проте державні 

надходження як матеріальних так і нематеріальних ресурсів є 

надзвичайно обмеженими. Отже, необхідно визначити найважливіші 
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пріоритети інноваційної діяльності. Для вирішення даної проблеми 

був створений закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності»[4]. 

Відповідно до даного закону найважливішими пріоритетами 

втілення інноваційної діяльності на підприємстві є: 

1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела 

енергії; новітні ресурсозберігаючі технології. 

2. Машинобудування як основа високотехнологічного 

оновлення всіх галузей виробництва. 

3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, 

телекомунікації. 

4. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і 

переробної промисловості. 

5. Транспортні системи, будівництво і реконструкція. 

6. Охорона та оздоровлення людини і навколишнього 

середовища. 

7. Розвиток інноваційної культури суспільства. 

Найголовнішою проблемою є невизначеність державної 

політики щодо розвитку інновацій. Це призвело до ряду таких 

проблем: 

1. Відсутність механізму персонального супроводу стратегічних 

інвесторів; 

2. Відсутність економічного ефекту від використання державних 

активів; 

3. Відсутність проектів державно-приватного партнерства; 
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4. Критично низька поінформованість у світі про Україну та її 

економічний потенціал. 

Для вирішення даних проблем було запроваджено інвестиційні 

реформи, які були прийняті 6 квітня 2011 року, реалізація основних 

засад яких передбачала збільшення інвестиційних ресурсів для 

фінансування інноваційної діяльності протягом наступних 3-х років 

до 80 млрд.дол. США. Внаслідок цього передбачалось досягнення 

таких цілей: збільшення  інвестиційного забезпечення інноваційної 

діяльності, підвищення конкурентоспроможності промислової 

продукції України на світовому ринку тощо. Пріорітетні напрямки за 

інвестиційною реформою більше  спрямовані на досягнення 

соціального ефекту, що не може забезпечити державі в найкоротші 

строки подолання кризи, оскільки має стратегічну спрямованість. 

Для підприємств, які займаються впровадженням інноваційних 

проектів необхідно здійснювати такі заходи: 

1. Залучати інвесторів. 

2. Зменшувати рівень кредиторської заборгованості. 

3. Залучати фахівців інноваційної галузі з інших країн. 

4. Отримувати державні субсидії і гарантії на розвиток 

інноваційної діяльності. 

5. Створювати або розвивати вже існуючі інноваційні 

структури. 

Висновки: Україна має всі умови для створення потужних та 

конкуруючих галузей виробництва. Проте для цього держава повинна 

в повній мірі стимулювати інноваційну діяльність підприємств, які 

функціонують в цих галузях. Важливим чинником для підвищення 
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інноваційного рівня вітчизняних підприємств є освоєння та 

застосування ними прогресивних технологій за допомогою втілення 

інноваційних проектів. 
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В сучасних умовах фінансової кризи, коли відбувається 

зниження платоспроможності підприємств, порушення товарного і 

грошового обігу актуальним є питання підвищення ефективності 

розрахункової політики підприємства за рахунок раціонального 

управління грошовими потоками. 

На думку Бланка І.А., грошовий потік підприємства – 

сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, 

генерованих господарською діяльністю підприємства [1].  

Управління грошовими потоками підприємства є важливою 

складовою частиною загальної системи управління його фінансово-

господарською діяльністю. Сьогодні практично перед кожним 

суб’єктом господарювання гостро постає проблема у створенні 

ефективної системи управління грошовими потоками підприємства, 

адже, якщо аналізувати динаміку частки неплатоспроможних 

підприємств у вітчизняній економіці, то можна зробити висновки, що 

спостерігається зниження платоспроможності підприємств. Дані рис.1 

свідчать про негативну динаміку збільшення частки 

неплатоспроможних підприємств, яка станом на червень 2014р. 

досягла максимального значення за період з 2000 року і становила 

45,4%. Поглиблення економічної та фінансової кризи в подальші 

періоди лише посилило тенденції збільшення підприємств з кризою 
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платежів, що вимагає застосування оперативних та ефективних рішень 

в сфері управління грошовими потоками.   

 

Рис. 1.  Динаміка частки неплатоспроможних підприємств у 

вітчизняній економіці 

Основною метою управління грошовими потоками є 

забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його 

розвитку шляхом збалансування обсягів надходження і використання 

грошових коштів та їх синхронізація в часі та формування необхідної 

звітності, що забезпечить проведення всебічного аналізу грошових 

потоків [2]. 

Для визначення обсягів грошових потоків в практиці 

використовують два основних методи: прямий та відносний. Прямий 

метод забезпечує отримання даних, що характеризують як валовий, 

так і чистий грошовий потік підприємства в звітному періоді. 

Відносний метод спрямований на отримання даних, що 

характеризують лише чистий грошовий потік підприємства в звітному 

періоді по підприємству в цілому [4]. 
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Система управління грошовими потоками суб’єкта 

господарювання є індивідуальною для кожного підприємства, 

оскільки потребує врахування особливостей його фінансово-

господарської діяльності та специфічних умови зовнішнього і 

внутрішнього середовищ її реалізації. Бюджетування, збір інформації 

про заплановані платежі, перевірка та затвердження платежів, 

оперативне планування, оперативне управління платежами є 

основними сучасними методами управління грошовими потоками як 

складової розрахункової політики підприємства [3, 16]. 

Правильна організація  та ефективне управління грошовими 

потоками є важливою складовою функціонування та зниження ризику 

неплатоспроможності будь якого підприємства.  
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Діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання значною 

мірою ускладнюється кризою неплатежів, зростанням дебіторської та 

кредиторської заборгованості, несприятливим податковим 

законодавством, дефіцитом фінансових ресурсів.  У цій ситуації 

особливої актуальності набуває оцінка платоспроможності 

підприємств та пошук шляхів її відновлення.. Проблема ефективного 

управління оборотними активами та поточними зобов'язаннями 

підприємства з метою забезпечення його постійної 

платоспроможності є особливо актуальною.  

Основною метою дослідження є теоретичне обґрунтування 

засад платоспроможності підприємства з урахуванням особливостей  

практики вітчизняних підприємств.  

Сутності платоспроможності підприємства приділено велику 

увагу в наукових публікаціях західних та вітчизняних 

вчених.Дослідженням платоспроможності і ліквідності займалися такі 

західні вчені, як Й. Ворст, Д. Джоборда, Е Уткін, А. Шеремет та 

вітчизняні вчені – Н. Тарасенко, В. Іващенко, М. Болюх, Є. Мних, О. 

Філімоненков та інші. 

Платоспроможність – це можливість підприємства своєчасно 

виконувати свої фінансові зобов’язання. При стабільному 

фінансовому становищі підприємство постійно платоспроможне, при  

слабкому – періодично або постійно неплатоспроможне.  
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Слід зазначити, що серед науковців немає єдиного підходу щодо 

взаємозв'язку категорій платоспроможність і ліквідність. Одні вчені 

ототожнюють поняття платоспроможность з ліквідністю, а інші – 

навпаки, наголошують на нетотожності. На нашу думку, 

платоспроможність і ліквідність дуже близькі і взаємопов'язані 

категорії, оскільки  від рівня ліквідності активів  залежить 

платоспроможність підприємства.  

Однак, підприємство може ліквідувати активи не тільки з метою 

виконання своїх зобов’язань, а й з метою подальшого вкладення 

отриманих грошових коштів у довгострокові інвестиції. Тому згадані 

визначення обмежують поняття ліквідності. 

Традиційні методи оцінки платоспроможності і ліквідності 

полягають в розрахунку коефіцієнтів, які використовуються для 

дослідження зміни цих показників або проведення порівняльного 

аналізу. Перевагою методу фінансових показників є можливість 

узагальнення результатів для різних суб'єктів господарювання  і 

подальшого їхнього порівняльного аналізу. Це обумовлене 

встановленням  певного  рівня теоретичних значень для коефіцієнтів. 

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням 

величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх 

еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і 

короткострокової заборгованості. Аналіз ліквідності здійснюється на 

підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявними 

ліквідними активами. Оцінку ліквідності підприємства виконують за 

допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють 
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зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь 

ліквідності, із сумою поточних зобов’язань.  

З метою підвищення показників ліквідності та 

платоспроможності підприємства пропонується ввести управління 

запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, 

незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня 

запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в 

результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових 

коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів. 

Підвищення платоспроможності підприємства реалізується за 

допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації - системи 

заходів спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових 

зобов'язань, а з іншого - на збільшення грошових активів, що 

забезпечують покриття цих зобов'язань. Збільшити суму грошових 

активів, можна за рахунок: рефінансування дебіторської 

заборгованості,  прискорення  її оборотності; оптимізації запасів 

товарно-матеріальних цінностей; скорочення розмірів страхових, 

гарантійних та сезонних запасів на період перебування підприємства у 

фінансовій кризі.  
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В сучасних умовах розвиток науки і технологій набуває 

пріоритетного значення, зростає роль упровадження в виробничий 

процес інновацій, без яких жодна держава не може мати гідного 

майбутнього. Тому державна інноваційна політика України повинна 

формуватися виходячи з ретельного аналізу поточного стану 

міжнародних тенденцій інноваційної діяльності. А такі тенденції 

свідчать, що найефективнішими інституціями інноваційної системи, 

які здатні дуже швидко реагувати на потреби економіки, є малі 

підприємства.  

Піонерами дослідження інноваційних процесів є такі всесвітньо 

відомі вчені, як Й. Шумпетер і М.. Кондратьев. Серед сучасних 

економістів, чиї наукові праці присвячені дослідженню різних 

аспектів внеску малого підприємництва в процеси зростання 

національних економічних систем, треба виділити З. Варналія, А. 

Дагаєва В. Зянька, В. Келле, М. та ін. Проте ряд питань, що 

стосуються особливостей функціонування малих підприємств, 

виявлення чинників впливу на їх ефективність, визначення місця і 

ролі малого підприємництва у формуванні моделі інноваційного 

розвитку економіки України залишаються дискусійними та 

потребують подальшого дослідження. 

Ефективність інноваційної діяльності малих підприємств має 

великий вплив на підвищення конкурентоспроможності національної 
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економіки, оскільки вони, по-перше – демонструють виключно високу 

новаторську активність; по-друге – формують конкурентне 

середовище, що сприяє зниженню цін, підвищенню якості товарів; по-

третє – відіграють вагому роль у виникненні і становленні галузей 

перспективних технологічних укладів. Так, наприклад, галузі п'ятого 

технологічного укладу пройшли зародження і початковий розвиток 

саме в середовищі малих високотехнологічних фірм. Як свідчать дані 

статистики, в США близько 90% програмного забезпечення 

комп'ютерної техніки створено саме малими фірмами [1]. Малий 

бізнес також є активним агентом у справі створення і використання 

технології рекомбінантних молекул ДНК (генна інженерія) [2]. 

Окрім цього, малі підприємства виступають зручною формою 

організації бізнесу, будучи одним з найважливіших системо 

утворюючих елементів фінансової системи країни, здійснюють 

значний вклад у покращення макроекономічних показників [3]. Малі 

фірми забезпечують швидку окупність витрат і широку свободу 

ринкового вибору, визначають темпи економічного розвитку, 

насичують ринок товарами, послугами та додатковими робочими 

місцями. У економічно розвинених країнах малі підприємства 

виступають найбільшим роботодавцем. На жаль, в Україні 

інноваційна активність малих підприємств є низькою, їх діяльність 

зорієнтована здебільшого на торговельні операції, урядом країни 

сприятливих умов для розвитку інноваційного підприємництва й 

інноваційної діяльності загалом досі не створено [4]. Разм з тим, 

розвиток малого підприємництва є необхідною умовою переходу 

економіки на ринкові засади господарювання, ефективної 
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реструктуризації виробництва та підприємств, розв’язання проблем 

зайнятості, зростання рівня життя населення.  

Проста організаційна структура, невелика кількість працюючих, 

швидке прийняття рішень створюють умови гнучкості виробництва 

малих фірм. Порівняно з великими підприємствами малі досить легко 

пристосовуються до вимог споживачів, у них відсутні зайві ланки 

управління. Малий бізнес має найнижчі інвестиційні потреби, 

характеризується найшвидшим обігом капіталу.  

Отже, з позиції розвитку національної економіки малі 

інноваційні підприємства є ефективним інструментом постійного 

оновлення всіх елементів виробничих процесів, забезпечення високої 

конкурентоздатності продукції, робіт і послуг. Вони здатні дуже 

динамічно і гнучко реагувати як на зміни споживчого попиту, так і на 

нові пропозиції і перспективи, які відкриваються на базі результатів 

науково-дослідних і конструкторських робіт. При інноваційній 

діяльності вони, як правило, не вимагають значних інвестицій і 

залучення істотних матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів. 
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В сучасних економічних умовах для більшості вітчизняних 

підприємств єдиним джерелом забезпечення зростання є активне 

впровадження інновацій. Підприємства, що самостійно займаються 

інноваційною діяльністю, мають перевагу, оскільки вони не залежать 

від провідних фірм, мають можливість знижувати витрати, 

отримувати вищий рівень прибутку.  

Питання впливу інновацій на економічний розвиток та зокрема 

інноваційного розвитку і стратегій опосередковано піднімалось ще 

представниками класичної політичної економії. Давид Рікардо у своїх 

працях дійшов висновку, що поява та ефективне використання машин 

приводять  до збільшення чистого продукту та до покращення стану 

усіх соціальних класів [1].  

Суттєвого розвитку питання інновацій як головного фактору 

економічного розвитку набуло на зламі ХІХ-ХХ століть. Значний 

внесок в теорію економічного зростання та впливу на нього інновацій 

зробив відомий український науковець М. І. Туган-Барановський, який 

проаналізував різні підходи до пояснення циклічного характеру 

розвитку виробництва і дійшов висновку, що перешкодою для 

безперервного кумулятивного розвитку виробництва є не стільки 

зовнішні обмежувальні фактори, скільки внутрішні властивості 

економічної системи, які, власне, і породжують циклічність її розвитку 

[2]. Г. Менш, досліджуючи вплив інновацій на економічне зростання, 
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пов'язує циклічність економіки саме із циклічністю нововведень і 

фазами розвитку нових підприємств і приходить до висновку, що 

висока концентрація базисних нововведень дає змогу подолати 

«технологічний пат» та започатковує економічне зростання на якісно 

новій основі [3].  

Підприємство, яке є складовою зовнішнього середовища, для 

забезпечення ефективної діяльності, повинне вміти адаптуватись до 

наявних та можливих змін зовнішнього середовища. Зовнішньому 

середовищу, яке є динамічною системою, властиві постійні зміни. 

Підприємство, як складова даної системи, повинне завжди оперативно 

реагувати на такі зміни. Саме тому успіху можуть досягнути не ті 

підприємства, які здатні сформувати вдалу стратегію, а такі, які здатні 

вчасно адаптувати її згідно із змінами.  

Р. Каплан та Д. Нортон  зазначають, що в 70% підприємства 

отримують проблеми, які пов’язані не із поганою стратегією, а із 

невдалою її реалізацією [4]. Саме тому досить важливим є не лише 

процес формування, проте й управління реалізацією стратегії. 

Особливого значення стратегічне управління має для 

інноваційної діяльності, що зумовлює формування інноваційної 

стратегії, яка є  частиною загальної стратегії суб’єкта господарювання.  

Основним критерієм вибору стратегій розвитку підприємств на 

сьогодні є матриці Ансоффа, Бостонської консалтингової групи, Мак 

Кінсі Дженерал Електрик, СВОТ-аналіз. 

Досить актуальним питанням для вітчизняних підприємств є 

використання стратегічних карт, які користуються значним попитом в 

США та європейських країнах. Дані карти передбачають розроблення 
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послідовності дій певного підприємства з метою узгодженості 

тактичних цілей підприємства з його місією і стратегією за допомогою 

визначення чотирьох основних аспектів діяльності і надають 

можливість контролювати вплив поточних операцій на її перспективи 

інноваційного розвитку за рахунок фінансових, ринкових чинників, 

внутрішніх бізнес-процесів, навчання і розвитку. 

Отже, саме формування та ефективне впровадження 

інноваційної стратегії сприятиме покращенню діяльності вітчизняних 

підприємств, забезпеченню їх конкурентоспроможності. З цією метою 

вітчизняним підприємствам доцільно при формуванні інноваційних 

стратегій активно використовувати стратегічні карти, які за умови 

вірної побудови та постійного моніторингу сприятимуть 

економічному зростанню. 
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Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї виробничо-

господарської діяльності підприємства. Стійкість підприємства є 

якісною характеристикою його стану, індикатором його «здоров'я», 

запорукою його життєздатності і підґрунтям стабільності на ринку і 

розвитку у конкурентному середовищі. Стійка робота підприємства 

дозволяє йому забезпечувати досить високий конкурентний рівень і 

стабільне становище на ринку. Тому концентрація уваги і зусиль на 

забезпеченні стійкості підприємства є постійним і важливим 

завданням, з яким  зіштовхуються  керівники практично всіх ланок 

управління [1]. 

Поняття «фінансова стійкість» є багатогранним, ширшим  за  

поняття  «платоспроможність» і «кредитоспроможність», оскільки 

включає оцінку різних сторін діяльності організації. 

Багато вчених розглядали поняття фінансової стійкості як 

невід'ємної складової фінансового стану успішно діючого 

підприємства. Порівняльна характеристика тлумачень поняття 

"фінансова стійкість" підприємства сучасними авторами наведена в 

табл. 1. Дослідження різних точок зору стосовно змісту поняття 

«фінансова стійкість» показує, що з досліджуваної проблеми немає 

єдиного погляду різних авторів.  
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Таблиця 1 

Визначення поняття фінансової стійкості підприємствав 

економічних літературних джерелах 

Автор Фінансова стійкість – це 

Заюкова М. 

С.[2] 

такий стан підприємства, за якого обсяг його власних 

коштів достатній для погашення зобов'язань у 

довгостроковому періоді, кошти, які вкладені у 

підприємницьку діяльність, окупаються за рахунок 

грошових надходжень від господарської діяльності, а 

отриманий прибуток забезпечує самофінансування та 

незалежність підприємства від зовнішніх залучених 

джерел формування активів. 

Бланк І. А. [3]  характеристика стабільності фінансового стану 

підприємства, що забезпечується високою часткою 

власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів, 

які використовуються. 

Савицька Г. В 

[4] 

здатність суб'єкта господарювання функціонувати та 

розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів 

у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, 

яка гарантує його постійну платоспроможність та 

інвестиційну привабливість в межах допустимого рівня 

ризику 

Коробов М. Я. 

[5] 

тоді, коли параметри діяльності підприємства 

відповідають критеріям позитивної характеристики 

фінансового стану. Фінансова стійкість формується під 

впливом рентабельності діяльності. Якщо підприємство 

збиткове, малорентабельне, якщо величина прибутку 

падає, говорити про задовільний фінансовий  

стан, фінансову стійкість не доводиться 

Шеремет А. Д., 

Сайфулін Р. С 

[6] 

результат, який свідчить про забезпечення підприємства 

власними фінансовими ресурсами, рівень їхнього 

використання та напрями розміщення. Вона тісно 

пов'язана з ефективністю виробництва, а також з 

кінцевими результатами діяльності підприємства 

Крухмаль О. В 

[7] 

передбачає здатність системи протистояти зовнішнім 

факторам впливу 

Більшість із представляють фінансову стійкість більш вузько, 

ніж варто було б, виражаючи фінансову стійкість одним або двома 

показниками.  
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Таким чином, фінансова стійкість  являє собою характеристику 

фінансового стану за такими параметрами як наявність власного 

капіталу, власного оборотного капіталу, достатнього рівня доходу від 

реалізації продукції та оцінюється системою показників. Завданням 

аналізу фінансової стійкості підприємства є об'єктивна оцінка 

величини та структури його активів і пасивів з метою визначення 

незалежності підприємства, та достатності забезпечувати поточну 

діяльність а також моніторинг точки беззбитковості. 
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У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України 

важливим фактором подальшого розвитку будь-якого підприємства є 

потік фінансових ресурсів. Особливого значення, зважаючи на 

низький рівень іноземного та внутрішнього інвестування економіки, 

занадто дорогих кредитів, набувають власні фінансові ресурси. 

Питання управління власним капіталом є досить актуальним, 

оскільки від наявності чи відсутності необхідних власних фінансових 

ресурсів залежить у кінцевому результаті можливість функціонування 

підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. 

Аналіз власного капіталу та його планування є необхідним процесом 

для виявлення дійсного фінансового положення підприємства.  

Власний капітал є основою для початку і продовження 

господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із 

найістотніших і найважливіших показників.  

Власний капітал – це частина ресурсів підприємств, що 

створюється його власниками, за рахунок внесків до статутного 

капіталу і частини прибутку, яка направляється на власні потреби[1]. 

За допомогою таблиці наведеної  нижче можна проаналізувати 

структуру власного капіталу. Як видно з табл. 1 – сума власного 

капіталу з 2009 по 2013 рік в тенденції зростала. Зокрема в структурі 

власного капіталу найбільшу частку у займає статутний, який 

протягом наведених періодів зростав. Суми додаткового та резервного 
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капіталів також збільшувались протягом 2009-2013 року, дане 

зростання може бути спричинене за рахунок нерозподіленого 

прибутку,  який також зростає в тенденції.  

Таблиця 1 

Сучасний стан та структура власного капіталу підприємств 

України ( на 1 січня, млн. грн.)* 

Показник 2009 р. 2010 р.  2011р.  2012р.  2013р.  

Власний капітал – 

всього  

1169966,7 1252279 1433320,4 1653890,2 1913187,0 

Статутний капітал 652174,9 705923,8 764592,1 842628,1 928462,6 

Додатковий капітал 520739,2 593540 720132,9 785563,5 951955,1 

Резервний капітал 34783,0 35498,1 39857,8 43977,2 45882,5 

Нерозподілений 

прибуток  (непокритий 

збиток) 

63221,9 11137,1 3586,2 77561,7 91880,4 

Неоплачений та 

вилучений капітал 

100952,3 93820 94848,6 95840,3 104993,6 

* Складено за даними [3] 

 

Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, 

додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал. При цьому 

саме за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства мають 

можливість нарощувати свою виробничу потужність.  

Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів 

кредитоспроможності підприємства. Він — основа для визначення 

фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та 

стабільностi. 

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити 

одну з можливих причин фінансової стійкості (нестійкості) 

підприємства. Так збільшення частки власного капіталу за рахунок 
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будь-якого із джерел сприяє посиленню фінансової стійкості 

підприємства[4].  

Отже, наявність достатніх власних фінансових ресурсів – 

необхідна умова успішного функціонування будь-якої 

підприємницької структури незалежно від сфери діяльності, галузевої 

спрямованості та організаційно-правового статусу. У зв’язку із цим 

підприємствам варто вживати заходів щодо збільшення величини 

нерозподіленого прибутку, оскільки він є основним джерелом 

інтенсивного збільшення власного капіталу. 
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Оборотні кошти підприємства являють собою фінансово-

економічну категорію, в якій переплітається багато теоретичних і 

практичних аспектів. 

Оборотні кошти займають особливе місце в структурі 

підприємства, оскільки вони є одним з визначальних чинників 

стійкого фінансового становища, викокого рівня інвестиційної 

привабливості та кредитоспроможності підприємства [1]. 

Важливість управління оборотними коштами на сучасному етапі 

розвитку економіки обумовлена необхідністю акумулювання та 

водночас обмеженістю можливостей залучення значних обсягів 

грошових ресурсів для забезпечення нормального функціонування 

виробничої діяльності підприємства.  

Оборотні кошти включають як матеріальні, так і грошові 

ресурси, а тому від організації та ефективності їх використання 

залежить процес матеріального виробництва та фінансовий стан 

підприємства. Оборотні кошти різногалузевих підприємств складають 

значну частину їхніх матеріально-грошових активів [2]. Тому для 

підприємства важливо планувати їх раціональне і економічне 

використання. В прoцесі фінансового планування важливо визначити 

наявність чи надлишок обoротних кoштів нa пoчаток планoвого 

періoду. Для цьoго підсумовують фaктичну наявність власних 
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oборотних кoштів на початoк плановoго перiоду з сукупною пoтребою 

підприємства в обoротних коштах. Нестача власних oборотних коштів 

виникає у тому випадку, коли планова потреба в цих коштах 

перевищує їх реальну вартість. Пiдприємства, які дoпустили 

створення нестачі обoротних коштів, можуть компенсувати її за 

рахунoк чистого прибутку, коштів резервного фонду, а також у 

результаті прискорення оборотності активів. 

Функціoнування обoротних кoштів рoзпочинається з мoменту їх 

рoзміщення і фoрмування. Раціoнальне рoзміщення як елемент 

упрaвління оборoтними коштами мaє певні осoбливості не лише в 

різних гaлузях, а нaвіть і на різних підприємствaх oднієї галузі [2].  

Ефективність використання оборотних коштів характеризується 

низкою економічних показників, таких як [3]:  

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів, вважається 

основним, тому що характеризує кількість їх оборотів за рік. 

Вважається, що чим вище значення даного показника, тим 

ефективніше використовуються оборотні кошти підприємства; 

- коефіцієнт закріплення оборотних коштів дає уявлення про 

ступінь їх використання і показує частку оборотних коштів у кожній 

грошовій одиниці реалізованої продукції; 

- тривалість одного обороту оборотних коштів, характеризує 

швидкість їх обертання.  

У процесі своєї господарської діяльності підприємство повинно 

забезпечувати прискорення оборотності оборотних коштів, оскільки у 

такому випадку воно зменшує в них потребу [4]. В результаті 

прискорення обороту збільшуються елементи оборотних коштів, 
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менше потребується запасів, сировини, палива, незавершеного 

виробництва, а отже, звільняються і грошові ресурси, інвестовані в 

запаси і незавершене виробництво. Також результатом прискорення 

оборотності оборотних коштів є підвищення суми чистого прибутку 

при мінімальних вкладеннях оборотних коштів у виробничі запаси та 

залишки незавершеного виробництва і готових виробів [5]. 

Отже, ефективність використання оборотних коштів на 

підприємстві має суттєве значення, оскільки має доволі значний вплив 

на загальну ефективність усіх засобів, залучених підприємством.  
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Доволі стрімкий розвиток кризових явищ в економіці України 

зумовлює необхідність дослідження проблем фінансування суб’єктів 

господарювання, а також, ефективності використання фінансових 

ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності 

підприємств.  

Проблему управління фінансовими ресурсами активно вивчали 

такі українські вчені як В. Боронос [1], О. Василик [2], В. Вовк [3], 

В. Опарін [8], Н. Пройда-Носик [9], та ін. В їхніх наукових працях 

систематизовано теоретико-методологічні положення щодо 

визначення категорії «фінансові ресурси», досліджено їх види і 

джерела утворення. Водночас, оцінювання ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства, як на наш погляд, все ще потребує 

наукового обґрунтування з цілої низки аспектів.  

Згідно з визначенням, яке було запропоновано Л. Меренковою 

[5]: «Фінансові ресурси – це грошові доходи і надходження з власних 

та позикових джерел, які формуються у процесі розподілу і 

перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного 

доходу, знаходяться в розпорядженні підприємства у фондовій і не 

фондовій формах, призначені для забезпечення безперервності 

розширеного відтворення і задоволення соціальних потреб та 

відбиваються в звітності підприємства як власний капітал і 

зобов’язання». 
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Метою даного дослідження є аналіз існуючих підходів щодо 

оцінки ефективності використання фінансових ресурсів і показників, 

які визначають рівень такої ефективності.  

Існують різні підходи до визначення ефективності використання 

фінансових ресурсів. У наукових працях таких авторів, як В. Боронос 

[1], В. Вовк [3], С. Комаринець [4] зазначається, що ефективність 

використання фінансових ресурсів залежить від структури капіталу, 

рівня її гнучкості та обґрунтовується недоцільність підрахунку 

коефіцієнтів, які близькими або однотипні за економічним змістом. 

Для визначення структури капіталу окремого підприємства достатньо 

обчислити коефіцієнти фінансової незалежності, концентрації 

позикового капіталу та співвідношення позикового і власного 

капіталу. 

У наукових працях Г. Міокової [6] та О. Непочатенко [7] 

розглядається правило вертикальної структури капіталу, відповідно до 

якого вважається що результати аналізу структури капіталу 

використовуються під час прийняття рішень щодо фінансування, 

зокрема при оцінюванні інвестиційної привабливості, 

кредитоспроможності, санаційної спроможності можна застосувати 

розрахунок таких коефіцієнтів: коефіцієнт автономії, коефіцієнт 

фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової залежності, 

коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт 

заборгованості. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити 

висновок, що ефективність використання фінансових ресурсів є 

предметом дослідження і відкритим питанням для багатьох науковців. 



 138 

Для того щоб визначення ефективності використання фінансових 

ресурсів було більш результативним, необхідно запровадити таку 

систему критеріїв та їх нормативних значень, яка б допомагала 

найбільш точно оцінити ефективність використання наявних 

фінансових ресурсів на підприємстві і яка була б зрозумілою, 

аргументованою та враховувала вид економічної діяльності суб’єкта 

господарювання. 
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Однією з важливих проблем дослідження фінансових ресурсів 

підприємств є оцінка ефективності їх функціонування. Така оцінка 

необхідна як у процесі формування фінансових ресурсів, так і їх 

використання, особливо в сучасних умовах господарювання.  

У широкому розумінні “ефективний” означає такий, що 

приносить певну віддачу, а “ефективне використання фінансових 

ресурсів” має означати не тільки одержання максимальної віддачі від 

них, але й правильний розподіл їх вкладення, що забезпечить тим 

самим оптимальне співвідношення ресурсів з метою одержання 

максимального результату від їх використання. 

Необхідність оцінки ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємства виникає лише за тих умов, при яких вона має 

практичну цінність. Наявність такої умови є, оскільки в зазначеній 

ефективності акумулюються результати (наслідки) всієї виробничо-

господарської діяльності відповідного суб’єкта. 

Ступінь ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства формується під впливом цілої низки факторів.  

До числа зовнішніх факторів можна віднести: 1) політичні – 

ступінь монополізації виробництва, розвиток зовнішньоекономічних 

зв’язків; 2) економічні – рівень розвитку виробництва, наявність 
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платоспроможного попиту; 3) соціально-правові – форми власності, 

система оподаткування, соціальні гарантії; 4) територіальні – джерела 

сировини, ринки збуту, розвиток інфраструктури; 5) демографічні – 

чисельність населення, міграційні процеси; 6) екологічні – стан 

навколишньої природного середовища. 

Якщо розглядати внутрішні фактори, то вони, у свою чергу, 

поділяються на організаційно-технічні і фінансово-економічні. До 

числа організаційно-технічних можна віднести технічну озброєність 

виробництва, ступінь використання передових технологій, рівень 

організації виробництва, механізм управління, продуктивність праці, 

маркетингову діяльність і інші. Фінансово-економічні містять обсяг 

продукції, що випускається, її конкурентоздатність, обсяг фінансових 

ресурсів, їхню структуру, доход і інші. 

Оцінку ефективності використання фінансових ресурсів ПАТ 

фірми “Галбуд” за 2011-2014 роки наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємства ПАТ фірми “Галбуд” за 2011-2014 рр. 

Назва 

показника 

Роки Відхилення 2014 р. 

від 
2011 2012 2013 2014 

2011  2012  2013  

Коефіцієнт  

автономії 0,02 0,05 0,06 0,06 0,04 0,01 - 

Коефіцієнт  

залучення 

зобов’язань 

0,98 0,95 0,94 0,94 -0,04 -0,01 - 

Коефіцієнт 

фінансового 

напруження 
39,47 20,63 15,05 15,04 -24,42 -5,58 - 
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Коефіцієнт 

інвестування 
0,25 0,99 1,42 2,11 1,86 1,12 0,69 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 
0,79 1,00 1,02 1,07 0,28 0,07 0,05 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 
0,79 1,00 1,02 1,07 0,28 0,07 0,05 

Рентабельність 

власного 

капіталу 

1,82 0,72 0,26 0,23 -1,59 -0,49 -0,03 

По результатах можна зробити висновки про те, що 

підприємство не є фінансово стійке, оскільки значну частку в капіталі 

займає саме залучений капітал. Позитивною для підприємства є 

динаміка зниження питомої ваги залученого капіталу, негативним 

явищем для підприємства є те що спостерігається перевищення норми 

коефіцієнта залучення зобов’язань.  

Таким чином необхідно зазначити, що ефективність 

використання фінансових ресурсів впливає на фінансову стійкість 

підприємства, його ліквідність, платоспроможність, ділову активність 

і рентабельність. Тому ефективне управління фінансовими ресурсами 

є фундаментом для фінансової стабільності підприємства і його 

подальшого розвитку. 
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Комплексним критерієм оцінки ефективності фінансового 

управління на підприємстві є  сукупна вартість його капіталу, 

оскільки вона відображає  загальну характеристику фінансових 

потоків підприємства і забезпечує задоволення інформаційних  

інтересів різних контрагентів ринкових відносин. Тому оцінка 

вартості капіталу підприємства є  важливим інструментом управління 

власністю [3]. 

В працях вчених і практиків за останні роки оцінці вартості 

капіталу і стратегії економічного розвитку підприємств приділено 

значну увагу. В сучасній економічній літературі найбільш 

розповсюдженим є підхід до оцінки вартості капіталу з точку зору 

джерел його формування. Так в роботах Бланка І., Поддєрьогіна А., 

Момота Т.В., Теплової Т.В.,  Стоянової О.,  Брігхема Ю., вартість 

капіталу визначається: 

 для суб'єктів господарювання як відносна величина витрат по 

формуванню  капіталу з різних джерел; 

 для інвесторів і кредиторів вартість капіталу характеризує 

очікувану норму доходності на інвестований капітал. 

Роль, значення, оцінка капіталу, методи її проведення мають 

свою специфіку на різних етапах життєдіяльності підприємства, а 

саме: на стадії створення підприємства; на момент зміни власників; 

при підготовці та проведенні реструктуризації, санації підприємства, 
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диверсифікації його діяльності; в процесі прийняття управлінських 

рішень щодо розширення або скорочення масштабів бізнесу; при 

реконструкції та технічному переозброєнні підприємства; на стадії 

реорганізації, банкрутства, ліквідації підприємства [3]. 

У працях проф.Бланка І.О. наведено і обґрунтоване необхідність 

дотримання принципи  при здійсненні оцінки вартості капіталу  

підприємства. До основних слід віднести : принцип попередньої 

поелементної оцінки вартості капіталу, узагальнюючої оцінки вартості 

капіталу, порівняльності оцінки вартості власного і позикового 

капіталу, принцип взаємозв'язку оцінки поточної і майбутньої 

середньозваженої вартості капіталу підприємства, принцип 

визначення межі ефективного використання капіталу,  що залучається 

додатково. Викладені принципи оцінки дозволяють сформувати 

систему основних показників, які визначають вартість капіталу і межі 

ефективного його використання [1]. 

Серед різних показників  оцінки вартості капіталу основна роль 

належить показникові середньозваженої вартості капіталу. 

Середньозважена вартість капіталу - це вартість капіталу 

підприємства, задіяного в даний момент, тобто поточна вартість 

капіталу.  

Оцінка і прогнозування середньозваженої вартості капіталу на 

конкретному підприємстві повинні здійснюватися з урахуванням 

багатьох факторів. Основними з таких факторів є : структура  капіталу 

за джерелами його формування, тривалість використання залученого 

капіталу, рівень фінансового ризику господарської діяльності 

підприємства, середня ставка банківського кредиту і її динаміка, рівеь 



 144 

оподаткування прибутку, доступність різних джерел фінансування, 

галузеві особливості діяльності підприємства тощо. Під впливом 

визначених факторів середньозважена вартість капіталу постійно 

змінюється в процесі функціонування підприємства [2]. 

В світовій практиці вартість капіталу ототожнюють з вартістю 

підприємства, і визначають дану економічну категорію як 

комплексний критерій сталого розвитку підприємства. Вітчизняна 

фінансова наука в силу недостатнього розвитку ринкових відносин в 

системі національної економіки країни, незначній капіталізації 

фондового і банківського секторів, обмеженість доступу до 

різноманітних джерел капіталу, значних рівнів фінансової ризиковості 

розглядає даний показник як один з індикаторів фінансового 

менеджменту і   включає його в системну основних показників оцінки 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Сфери використання показника вартості капіталу вимагають 

постійного моніторингу його значення, аналізу динаміку в 

загальнонаціональному, галузевому та територіальному аспектах і  

пошуку напрямів та інструментів його мінімізації. 
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Кожен суб’єкт господарювання зацікавлений у підвищенні 

ефективності діяльності. Для визначення прибутковості та оцінки 

фінансової результативності підприємства використовують систему 

оціночних показників серед яких ключове місце займають показники 

економічної, фінансової рентабельності та рентабельності продажу. 

Сьогодні, в умовах кризового стану, існує гостра потреба підвищення 

ефективності господарювання підприємств, адже зростання 

рентабельності завжди пов’язане з позитивними соціально-

економічними змінами в економічній системі країни загалом. 

Рентабельність є одним з основних показників ефективності 

діяльності підприємств, що характеризує дохідність чи прибутковість. 

Цей показник більш повно, ніж прибуток, характеризує результати 

господарювання, тому що його величина відображає співвідношення 

ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Окрім 

значущості в оцінці основної діяльності показники рентабельності 

використовують як індикатори в інвестиційній політиці та 

ціноутворенні [1]. 

Одним з факторів зростання прибутку та рентабельності  та 

підвищення ефективності виробництва є його розширення, тобто 

збільшення обсягів виготовлення товарів і надання послуг. Здійснити 

це можна двома шляхами: 

1) за рахунок збільшення кількості залучених у виробництво 

факторів (екстенсивний шлях); 



 146 

2) за рахунок поліпшення технологій (інтенсивний шлях). 

Екстенсивний розвиток підприємства представляє собою 

нарощення виробництва за рахунок простого кількісного розширення 

його факторів, тобто збільшення числа працівників без підвищення 

кваліфікації, споживання матеріальних ресурсів без поліпшення 

ефективності їх використання, за рахунок зростання капіталовкладень 

без удосконалення технологій. Це найпростіший шлях господарського 

розвитку. З його допомогою відбувається швидке освоєння природних 

ресурсів, а також порівняно за короткий період часу вдається 

скоротити або ліквідувати безробіття, забезпечити велику зайнятість 

робочої сили [2]. 

Такий напрямок збільшення виробництва має і суттєві недоліки. 

Йому властивий технічний застій, при якому кількісне зростання 

випуску продукції не супроводжується техніко-економічним 

прогресом, який є двигуном економічного росту. На незмінному рівні 

залишаються значення таких показників, як фондовіддача, 

матеріалоємність і продуктивність праці. Інакше кажучи, загальна 

ефективність діяльності залишається, у кращому випадку, незмінною. 

Інтенсивний шлях розвитку являє собою зростання виробництва 

за рахунок більш раціонального використання його факторів, тобто 

впровадження нових технологій, поліпшення його організації (нова 

структура господарських зв'язків, управління та кооперації і т. ін.), 

удосконалення використання основних, оборотних засобів, 

прискорення їх оборотності, амортизації, підвищення кваліфікації 

робочої сили та вдосконалення наукової організації праці. Досягається 

підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, 
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ресурсозбереження, поліпшення використання наявної матеріальної 

бази виробництва. До таких заходів відносяться енергозберігаючі 

проекти, програми зниження матеріаломісткості і трудомісткості та ін. 

Суттєвою перевагою цього напрямку є подолання перешкод, 

породжених обмеженістю природних ресурсів і можливість 

досягнення високих темпів економічного зростання. 

Резерви збільшення суми прибутку і рентабельності пов'язані з 

напрямками господарювання підприємства, для керівників і 

відповідних спеціалістів (менеджерів), важливим є детальне значення 

масштабів дії, форм контролю та використання найбільш істотних 

внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях 

управління діяльністю підприємства. 

Отже, щоб підвищити показники рентабельності, потрібно 

збільшувати обсяг прибутку та оптимізувати витрати, а саме: 

зменшити транспортні витрати; налагодити систему збуту; підвищити 

продуктивність праці; скоротити витрати на виробництво та 

реалізацію продукції.  
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Прибуток є головною метою, рушійною силою розвитку 

підприємства. Саме позитивний кінцевий результат дає можливість 

підприємцям запроваджувати досягнення науково-технічного 

прогресу, втілювати прогресивніші форми організації, управління й 

мотивації виробництва.  

Наявність власних фінансових ресурсів посилює здатність 

підприємств одержувати зовнішнє фінансування, подаючи сигнал 

інвесторам про його ефективну роботу в умовах недосконалості 

інформаційного середовища. 

Обсяг прибутку залежить від результату основної, інвестиційної 

і фінансової діяльності підприємства. Наприклад, обсяг реалізації 

продукції може справляти позитивний і негативний вплив на суму 

прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції 

приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція 

є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається 

зменшення суми прибутку, отриманого від реалізації рентабельної 

продукції. 

Структура товарної продукції також може по-різному впливати 

на суму прибутку. Якщо збільшиться частка рентабельніших видів 

продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і 

навпаки, при збільшенні частки низькорентабельної або збиткової 

продукції загальна сума прибутку зменшиться. 
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Собівартість продукції і прибуток перебувають в обернено 

пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до 

відповідного зростання суми прибутку, і навпаки. [1] 

Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку 

перебувають у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня 

цін за рахунок підвищення рентабельності сума прибутку зростає, і 

навпаки. 

Збільшення прибутку, на нашу думку можливе за рахунок: 

 нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів; 

 здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці 

працівників; 

 зменшення витрат на виробництво продукції; 

 кваліфікованого здійснення цінової політики, оскільки на 

ринку діють переважно вільні ціни; 

 грамотної побудови договірних відносин з постачальниками, 

посередниками та покупцями; 

 покращення системи маркетингу на підприємстві, тобто 

виробляти тільки те, що безумовно будуть купувати, тому потрібно 

згрупувати свою продукцію за ознакою рентабельності і зосередити 

увагу на тій продукції, яка є високорентабельною; 

 удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а 

низькорентабельну зняти з виробництва; 

 організації виробничого процесу таким чином, щоб він був 

пристосований до швидкої переорієнтації на виробництво інших видів 

продукції; 
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постійного проведення наукових досліджень аналізу ринку, 

поведінки споживачів і конкурентів та ін. [2; с. 16-18]. 

В сучасних умовах, на нашу думку, потрібно звернути увагу на 

такі напрямки розвитку підприємства: 

1. Освоєння нових ринків, проте при цьому необхідно докласти 

всіх зусиль, щоб не втратити постійних клієнтів. 

2. Постійне впровадження нових наукових розробок і 

підтримання конкурентоспроможних характеристик продукції. 

3. Провадження кадрової політики стимулювання працівників, з 

метою недопущення відтоку кваліфікованих кадрів. 

4. На підприємстві, передусім, потрібно дотримуватися високої 

виконавчої дисципліни, а також укладених договорів на виконання 

робіт. 

5. Необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості 

руху обігових коштів, скороченню усіх видів запасів. 

6. Скорочення витрат на виробництво можна досягти внаслідок 

підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання 

сировини, матеріалів, палива, електроенергії, устаткування. 
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Питання оптимізації структури капіталу підприємства на 

сьогодні є  особливо актуальним, оскільки його успішне вирішення 

дозволить підприємствам у сучасних умовах господарювання 

підвищити свою прибутковість, мінімізувати витрати на залучення 

фінансових ресурсів, , а також розробити загальні можливі напрями 

підвищення ефективності діяльності підприємств в цілому. 

На сьогодні не має єдиного універсального методу оптимізації 

структури капіталу, застосовуючи який підприємство визначило б 

оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом. На 

думку І.О. Бланка, оптимальна структура капіталу становить таке 

співвідношення використання власних і позикових коштів, за умови 

якого забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом 

фінансової рентабельності та коефіцієнтом стійкості підприємства,  

тобто максимізується його ринкова вартість [1, 213].  

В.О. Подольська та О.В. Яріш вважають, що оптимізація 

структури капіталу «таке співвідношення між власним і позиковим 

капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність 

між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства» [5, 355].  

Аналіз структури капіталу є одним із найбільш важливих і 

складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління 

підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке 

співвідношення використання власних і позичених коштів, при якому 

забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом 
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фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості 

підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість [3].  

Виходячи з того, що основною метою оптимізації структури 

капіталу є пошук оптимального співвідношення між власним і 

позиковим капіталом, можна сформувати основні завдання 

оптимізації структури капіталу: 1) формування необхідної структури 

капіталу, яка б забезпечила сталий розвиток підприємства; 2) 

забезпечення умов, за яких підприємство отримуватиме максимальну 

суму прибутку [4]. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів 

рекомендують використовувати для аналізу два методи оптимізації 

структури капіталу,а саме: 

1. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації 

рівня прогнозованої фінансової рентабельності. Дає можливість 

розрахунково знайти лише оптимальну величину ефекту фінансового 

важеля. Якщо підприємство в своїх інвестиціях використовує як 

власні, так і позикові кошти, то рентабельність інвестування власних 

коштів ще називають ефектом фінансового важеля [2]. 

2. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її 

вартості та рівня фінансових ризиків. Процес оптимізації за 

допомогою цього методу заснований на попередній оцінці вартості 

власного та позикового капіталу за різних умов його залучення та 

здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості 

капіталу [2]. 

Таким чином, оптимізація структури капіталу – це процес 

встановлення підприємствами такого співвідношення залучення 
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коштів з власних і позикових джерел фінансування, яке забезпечує на 

підприємствах реалізацію його ринкової стратегії. Залежно від обраної 

ринкової стратегії підприємства мають обрати відповідні методи та 

етапи оптимізації структури капіталу. Однак, на нашу думку, під чaс 

розрaхунку оптимального співвідношення влaсного тa позикового 

кaпітaлу необхідно врaховувaти не тільки вже відпрaцьовaні методи 

оптимізaції структури кaпітaлу, aле й покaзники резерву кaпітaлу, 

рентaбельності кaпітaлу підприємствa та кредитоспроможності. 
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Функціонування суб'єктів господарювання в умовах 

економічної і фінансової кризи вимагає особливих заходів щодо 

забезпечення належної стабільності та платоспроможності, яка 

досягається через організацію ефективної системи фінансового 

управління за основними напрямами та аспектами діяльності 

підприємства. Одним з пріоритетних напрямів при цьому, є 

забезпечення відповідних до специфіки діяльності підприємства 

обсягів та напрямів руху грошових потоків, які обумовлюють і 

забезпечують безперервність, стабільність і ефективність діяльності 

підприємства. 

Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, 

фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити 

непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність 

свідчить про стабільний фінансовий стан, що і є завданням 

фінансового управління в сфері руху грошових коштів. 

Рух грошових потоків при здійсненні фінансово-господарської 

діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву 

сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, 

основними серед яких є:  
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рух грошових коштів відбувається в результаті виконання 

певної угоди між двома суб'єктами господарювання, оформленої 

належним чином;  

грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, 

мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є 

формування, розподіл та перерозподіл  грошових засобів 

підприємства ; 

грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації 

інших фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у 

тому числі, формування фінансових результатів, забезпечення 

ліквідності, платоспроможності і як наслідок, фінансової стабільності. 

Управління грошовими потоками на підприємстві являє собою 

систему принципів та завдань розробки і реалізації управлінських 

рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням 

грошових засобів підприємств, організації їх обороту. 

Процес управління грошовими потоками підприємства 

послідовно охоплює такі етапи як, забезпечення повного і 

достовірного обліку грошових потоків підприємства; аналіз грошових 

потоків підприємства в попередньому періоді; оптимізація і 

планування грошових потоків підприємства та забезпечення 

ефективного контролю за рухом грошових потоків 

Оптимізація  є однією із важливіших функцій управління 

грошовими потоками, яка спрямована на підвищення їх ефективності 

в майбутньому періоді. Найважливішими завданнями, які 

вирішуються в процесі оптимізації руху грошових потоків є: 
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проведення необхідних заходів щодо зменшення залежності 

підприємства від зовнішніх джерел залучення грошових коштів; 

забезпечення оптимальної збалансованості грошових надхо-

джень і виплат підприємства у часі і за обсягом; 

оптимальне узгодження руху грошових потоків за окремими 

видами господарської діяльності; 

нарощування обсягу та поліпшення якості чистого грошового 

потоку, що генерується всіма видами діяльності підприємства. 

Забезпечення реалізації даних завдань дозволить здійснювати 

ефективну фінансово-господарську діяльність підприємства з 

врахуванням стану зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства і досягнення завдань його розвитку, при постійному 

забезпеченні фінансової стабільності в поточному і майбутніх 

періодах. 
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В сучасних умовах господарювання, коли в умовах 

посткризового періоду основною метою функціонування підприємств, 

є забезпечення ритмічної і ефективної діяльності  в умовах 

конкурентної боротьби особливого значення набувають дослідження 

оцінки ефективності діяльності за умов зміни зовнішнього 

середовища. 

Фінансовий менеджмент  це динамічна система, що включає 

принципи, механізм, суб’єкт, об’єкти управління фінансовою 

діяльністю підприємства та його оборотом грошових засобів, які 

функціонують з метою забезпечення економічних інтересів всіх 

учасників фінансових відносин підприємства; при цьому фінансовий 

менеджмент формує окрему підсистему управління підприємством і за 

своїми ознаками може розглядатись як форма підприємництва. 

Значення управління фінансами підприємств полягає в такій 

організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати 

додаткові фінансові ресурси на  найвигідніших умовах, інвестувати їх 

із найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові операції на  ринку. 

Основними завданнями фінансового менеджменту на 

підприємстві є: забезпечення фінансової стійкості, функціонування і 

розвиток підприємства в умовах конкурентної боротьби,  

забезпечення високого рівня ліквідності і платоспроможності, 

постійне нарощування обсягів діяльності, максимізація прибутку при 
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допустимому рівні ризиків, мінімізація фінансових ризиків та 

забезпечення економічних інтересів всіх суб’єктів фінансових 

відносин підприємства . 

Оскільки фінансовий менеджмент є невід'ємною складовою 

частиною загальної системи управління підприємством, його система 

забезпечення має бути інтегрована з загальною структурою управління 

підприємством. Таке поєднання дозволяє забезпечити координацію дій 

системи фінансового менеджменту з іншими управлінськими 

системами підприємств і підвищити ефективність контролю за 

реалізацією прийнятих рішень по фінансових аспектах. 

До складу системи забезпечення фінансового менеджменту 

включають такі підсистеми як  системи інформаційного і   

організаційного забезпечення,  фінансового аналізу,  планування та  

контролю. 

Система організаційного забезпечення фінансового 

менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх 

структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують 

розробку і прийняття управлінських рішень щодо окремих напрямків 

його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих 

рішень. 

Під фінансовим аналізом розуміють процес дослідження 

фінансової діяльності підприємства, його фінансових ресурсів, 

грошових потоків та результатів діяльності з метою виявлення 

факторів, причин виникнення тих чи інших явищ, досягнення певного 

стану у сфері фінансової діяльності підприємства, а також виявлення 
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резервів підвищення ефективності господарювання та економічної 

стабільності. 

Система планування і прогнозування являє собою науково 

обґрунтований процес розробки фінансових планів і прогнозів. 

Прогноз являє передбачення напрямів економічного розвитку 

підприємства на перспективу (3, 5, 10 років), і складається на основі 

тенденцій у динаміці розвитку підприємства з врахуванням можливих 

змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства.  

Інформаційне забезпечення це концептуальна модифікація 

фактів і процесів фінансово - економічної діяльності господарюючого 

суб'єкта, під час якої цілеспрямовано підбираються індикатори, що 

дозволяють за допомогою спеціальних систем підтримки, найбільш 

простим способом і з необхідною вірогідністю оптимізувати 

обґрунтований вибір альтернатив прийняття рішень.  

Важливою умовою ефективного впровадження на підприємстві 

системи фінансового планування є тісний її зв’язок із системою 

фінансового контролю, що дозволяє досягнути поставлених цілей, а 

при необхідності скорегувати фінансові плани підприємства, 

зробивши їх більш адекватними і реальними до реалізації. 

Для ефективного функціонування підприємства необхідним є 

створення такої системи управління, яка б відповідала вимогам 

сучасних ринкових умов, швидко реагувала на динамічні зміни 

зовнішнього та внутрішнього середовища і сприяла створенню 

конкурентних переваг підприємства. Саме такою системою чи 

складовою управління і повинен стати контролінг, за допомогою 
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якого приймаються важливі оперативні управлінські рішення, а також 

рішення стратегічного характеру.  
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Сучасний стан національної економіки, фінансової системи та 

держави в цілому, вимагають швидких та ефективних заходів щодо 

реформування та удосконалення функціонування основних складових 

національної економічної системи. На нашу думку, визначення та  

реалізація цих заходів повинна ґрунтуватися на світовому досвіду 

запровадження ефективних систем функціонування реальної 

економіки, фінансового сектору, процесів децентралізації і розвитку 

регіонів. Одним з цих напрямів, є вивчення досвіду функціонування в 

системі національної економіки інтегральних економічних об'єднань, 

а саме фінансово-промислових груп(ФПГ). 

Інтегровані об'єднання в економіці представляють перш за все 

організовану структуру, в якій відрізняються лише спосіб та мета їх 

створення. Вони є групами підприємств, а за умови входження до їх 
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складу фінансових установ – фінансово-промисловими групами. ФПГ 

забезпечують оптимальне поєднання ринкових механізмів, оскільки 

самі є їх результатом, з певними адміністративними важелями впливу, 

бо діють в рамках конкретних національних економік [40]. Інтегровані 

структури бізнесу суттєво впливають на конкурентоспроможність, 

функціонування та розвиток національних економік. Інтеграція 

підприємств в єдину цілісну структуру спрямована на досягнення 

основної цілі – максимізацію прибутку за рахунок об’єднання 

природніх, трудових, фінансових та інноваційних ресурсів. При 

цьому, передбачається забезпечення прийнятого рівня ризику.  

В Україні зміна умов функціонування ФПГ пов’язано з 

необхідністю структурної перебудови національної економіки і 

пріоритетною підтримкою тих її секторів, які сприяють швидкому 

подоланню кризових процесів. 

Діяльність всіх представлених в Україні фінансово-промислових 

груп ґрунтується на сировинній моделі вітчизняної економіки, з 

спрямуванням на випуск продукції з низьким рівнем переробки та 

монополізацією ринку, що сприяє збільшенню цін на їх товари для 

внутрішнього споживача, зниженню доходів бюджету і 

обслуговування інтересів певних бізнесових груп  В Україні 

достовірних даних щодо частки ВВП, яка припадає на 

функціонування ФПГ, на жаль, немає. Однак, за неофіційними 

даними, більше половини виробленого в Україні ВВП виробляють 

структури, підконтрольні ФПГ. Проте ні серйозним інвестором, ні 

активним користувачем інновацій, ні тим більше двигуном реформ 

вітчизняні ФПГ не виступають.  
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В світовій практиці пріоритетними інтегрованими економічними 

об'єднаннями є кластерні угрупування, які сприяють стрімкому 

зростанню національних економік, лідерують в інноваційній 

діяльності та поєднують технологічну, національну та регіональну 

структуру держави. Батьківщиною кластерної моделі ФПГ є США. 

Вони є надзвичайно важливим компонентом політики регіонального 

розвитку. Більше 61% промислової продукції США вироблено саме в 

рамках кластерів. В країні діє 380 крупних кластерів, які охоплюють 

практично всі сектора виробництва і забезпечують роботою 57% 

працездатного населення. В умовах глобалізації світового 

господарства багато держав світу застосовує інтеграційний досвід 

США, створюючи свої науково-технічні парки, інкубатори, агломерації 

та інші економічні партнерства.  

Як засвідчує досвід сучасних високорозвинених економік, 

інтегровані економічні об'єднання здатні мобілізувати значні 

фінансові ресурси, спрямувати їх на вирішення масштабних 

інноваційно-інвестиційних завдань дати новий імпульс науково-

дослідним розробкам, забезпечити технологічний розвиток 

виробництва Вони повинні забезпечити розвиток 

конкурентоспроможних галузей промисловості і стимулювати 

перспективні напрями економічного розвитку, а також обслуговувати 

виклично державні інтереси і підвищувати рівень 

конкурентоспроможності національної економіки. 
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В сучасних умовах кожне підприємство повинно оцінювати свій 

господарський та фінансовий потенціал, стратегію подальшого 

розвитку на основі оцінки фінансового стану. 

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність 

різноманітних тлумачень сутності фінансового стану та визначень 

фінансової стійкості, фінансової ризиковості підприємства, про 

відсутність єдиної думки щодо групування та способу обчислення 

показників оцінки фінансового стану. 

Аналіз публікацій, присвячених питанням оцінки фінансового 

стану підприємств дає підстави визначити, що фінансовий стан 

підприємства – це економічна категорія, що відображає стан капіталу 

в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до 

саморозвитку на фіксований момент часу [1]. Він характеризується 

забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального 

функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та 

ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з 

іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та 
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фінансовою стійкістю. А його аналіз та оцінка є необхідною умовою 

для ефективного управління підприємством, для розміщення та 

використання ресурсів підприємства.  

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:  

– об'єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності та 

платоспроможності;  

– дослідження фінансової стійкості підприємства;  

– дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства через показники ділової активності і рентабельності. 

Інформаційними джерелами для проведення аналізу і оцінки  є 

публічна фінансова звітність («Баланс» («Звіт про фінансовий стан»), 

«Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»), «Звіт 

про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал» [3]), а також 

дані управлінського обліку. 

У міжнародній та вітчизняній практиці використовуються певні 

методи (прийоми) аналізу фінансового стану, які ґрунтуються на 

різноманітних абсолютних та відносних типових показниках, що 

дають можливість не тільки проводити аналіз статей балансу 

підприємства, але й порівнювати підприємства окремої галузі 

господарства або таких, що займаються аналогічними видами 

діяльності [2]. 

Існують наступні методи оцінки фінансового стану 

підприємства: коефіцієнтний, комплексний, інтегральний, 

беззбитковий, рівноважний.  
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В об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі 

юридичні та фізичні особи, дотичні до діяльності підприємства, а 

саме: власники, менеджери, інвестори, працівники тощо. 

В умовах кризової економіки особливої уваги набуває не лише 

методика аналізу, але й системи та рівень критеріїв показників, які 

суб’єкти господарювання повинні визначати індивідуально, з 

врахуванням специфіки ринку діяльності, стадії життєвого циклу, 

рівня фінансових ризиків тощо. 

Отже, фінансовий стан характеризується величиною, складом і 

структурою активів, власного капіталу і зобов'язань, відповідні 

співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість, 

платоспроможність і ефективність використання економічного 

потенціалу підприємства. Визначення фінансового стану підприємства 

– це процес оцінювання стану підприємства на певний час, 

зіставлення фактично досягнутого рівня із нормативним та 

коригування відповідних складових елементів підприємства на 

перспективу. 
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Фінансовий контроль є одним з функціональних елементів 

управління фінансами підприємства. Він тісно пов’язаний і 

здійснюється одночасно з іншими елементами управління, такими як 

фінансове планування, оперативне управління фінансами. За 

допомогою фінансового контролю перевіряється виконання 

фінансових планів, організація фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 3 іншого боку, результати фінансового контролю 

використовуються у фінансовому плануванні, в оперативному 

управлінні  [1, c.59]. 

Внутрішній фінансовий контроль організовується самим 

підприємством з метою перевірки рівня виконання управлінських 

рішень у сфері управління його фінансами.  

Завданнями фінансового контролю на рівні підприємства є: 

 забезпечення дотримання підприємствами чинного 

законодавства у сфері фінансів; 

 забезпечення своєчасності і повноти виконання суб’єктами 

господарювання фінансових зобов'язань перед бюджетом; 

 виявлення внутрішньовиробничих резервів зростання 

фінансових ресурсів; 
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 сприяння раціональному витрачанню всіх видів ресурсів, 

правильному веденню бухгалтерського обліку складанню звітності. 

Необхідність підвищення рівня менеджменту і зростання 

потреби керівництва в отриманні своєчасної, повної та об’єктивної 

інформації для прийняття управлінських рішень призводять до 

виникнення потреби в запровадженні  більш досконалих методів і 

механізмів фінансового управління, що і обумовило виникнення 

такого поняття як контролінг.  

На розвиток контролінгу і його впровадження на підприємствах 

вплинула світова економічна криза. У роки депресії відбувається 

еволюція поглядів на контролінг. Якщо на початку переважало 

історично-бухгалтерське бачення контролінгу, а контролер виконував 

функції обліку і ревізії здійснених господарських операцій, то з часом 

ці функції були розширені, а контролінг орієнтувався на майбутній 

розвиток підприємства [2, c.163].  

Незважаючи на співзвучність в українській мові  слів 

«контролінг» та «контроль», ці слова не є синонімами. Контролінг не 

зводиться лише  до простої системи контролю, а розглядається дещо 

ширше. Фінансовий контролінг  – це система формування 

інформаційної бази, здійснення аналізу, планування і контролю 

фінансової діяльності підприємства, спрямована на розробку 

альтернативних варіантів управлінських рішень. 

Таким чином, головний акцент контролінгу переміщується з 

його початкових завдань контрольного характеру на завдання оцінки 

діяльності та моделювання майбутнього розвитку підприємства. 
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Для ефективного функціонування підприємства необхідним є 

створення такої системи управління, яка б відповідала вимогам 

сучасних ринкових умов, швидко реагувала на динамічні зміни 

зовнішнього та внутрішнього середовища і сприяла створенню 

конкурентних переваг підприємства.  

Більшість авторів фінансовий контролінг поділяють на 

стратегічний і оперативний. Метою стратегічного фінансового 

контролінгу є забезпечення стабільного розвитку і високої 

ефективності фінансової діяльності підприємства та недопущення 

його банкрутства. Для формування стратегії проводиться аналіз 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та оцінюється 

його власний потенціал. На основі отриманих даних розробляються 

альтернативні варіанти стратегій, кожен з яких аналізується та 

подається на розгляд керівництву, яке в свою чергу затверджує 

оптимальну фінансову стратегію підприємства. До завдань поточного 

фінансового контролінгу належать розробка фінансових планів, 

встановлення підконтрольних показників у відповідності з 

встановленими поточними цілями, аналіз впливу відхилень на 

виконання поточних планів. 

Впровадження на підприємстві системи фінансового 

контролінгу дозволить суттєво підвищити ефективність всього 

процесу управління його фінансовою діяльністю. 
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В сучасних умовах ринкової економіки для багатьох 

акціонерних товариств актуальним є питання фінансування свого 

економічного розвитку та підвищення ефективності використання 

наявних фінансових ресурсів. Розвиток ринкових відносин в Україні 

та досвід зарубіжних країн в умовах євроінтеграції визначають високу 

залежність результатів фінансово-господарської діяльності від 

наявності та ефективності стратегічного фінансового планування 

джерел фінансових ресурсів, яке вирішує задачі фінансового 

забезпечення будь-яких управлінських рішень.  

Фінансові ресурси становлять матеріальну основу фінансів та 

визначають фінансовий потенціал будь-якого економічного суб’єкта, 

створюючи сприятливі умови для виробничого і науково-технічного 

розвитку. Наявність достатнього розміру власного капіталу – 

необхідна умова успішного функціонування акціонерного товариства 

незалежно від сфери діяльності та галузевої специфіки. Основним 

джерелом отримання внутрішніх власних фінансових ресурсів є 

чистий прибуток, який відповідно до рішення власників акціонерного 

товариства реінвестується в подальший розвиток [1, с.55]. 

Проаналізуємо декілька груп факторів, що обумовлюють 

можливості активізації джерел власного капіталу (рис.1). Розширення 

масштабів діяльності акціонерних товариств вимагає відповідного 
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розширення джерел формування їх капіталу при одночасному 

недопущенні надмірної залежності від кожного окремого джерела. 

 

Рис. 1. Фактори активізації джерел фінансових ресурсів 

акціонерного товариства в ринковій економіці 

Це завдання може бути вирішено за рахунок диверсифікації 

джерел формування фінансових ресурсів акціонерних товариств, 

тобто, фінансування господарської діяльності з використанням 

позикових коштів. Головною умовою формування фінансових 

ресурсів акціонерних товариств за рахунок позикових коштів є 

залучення капіталу за найменшою вартістю та мінімально допустимим 

ризиком з метою досягнення максимального прибутку. Серцевина 

цього процесу - оптимізація структури капіталу, яку проводять за 

багатьма критеріями з метою забезпечення фінансової рівноваги 

товариства за високої рентабельності капіталу [2, с. 231]. 
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власного 

капіталу АТ 

фактори впливу на обсяги 

виручки від реалізації продукції 
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реалізації майна підприємства 

 зовнішні об’єктивні для товариства фактори: 

податкова політика держави, що визначає 

порядок оподаткування доходів підприємства 

фактори, що обумовлюють пропорції розподілу 

чистого прибутку за окремими напрямами його 

використання 

 
фактори, що впливають на рівень цін на 

продукцію, що реалізується 

 
фактори, що обумовлюють рівень операційних витрат 
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Власні фінансові ресурси підприємства характеризуються 

простотою і швидкістю залучення, більш високою здатністю 

генерувати прибуток, забезпеченням фінансової стійкості розвитку 

підприємства, а отже, зниженням ризику банкрутства, збереженням 

повного управління і контролю з боку первинних засновників. 

Позикові фінансові ресурси характеризуються достатньо широкими 

можливостями обсягів залучення і значним позитивним впливом на 

збільшення активів і зростання обсягів діяльності підприємства,  але 

знижують фінансову стійкість підприємства і збільшують ризик його 

неплатоспроможності. 

В сучасних кризових умовах, що склались в Україні, 

акціонерним товариствам потрібно дуже обережно ставитись до 

залучення позикових коштів, оскільки вартість їх залучення є досить 

високою. Наявність у достатньому обсязі власних фінансових 

ресурсів, їхнє ефективне використання визначають добрий 

фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову 

стійкість, ліквідність. Тому найважливішим завданням акціонерних 

товариств в кризових умовах є пошук джерел та резервів збільшення 

власних фінансових ресурсів і найефективніше їх використання з 

метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. 
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Комплексна оцінка фінансового стану підприємства – це аналіз 

найзагальніших показників його діяльності, який відображають у 

динаміці[1]. 

Існує два підходи до комплексної оцінки фінансово-

економічного стану підприємства – це якісні та кількісні методи. 

Головною проблемою є те, що основна маса цих методів є розробками 

західних економістів і створювались вони для західних компаній. 

Вітчизняні аналітики, використовуючи західні методики досить часто 

отримують результати, які не відображають специфіку економічної 

діяльності вітчизняних підприємств [2]. 

Головними проблемами є неадаптованість західних методик до 

умов України і недосконалість методології у сфері коефіцієнтного 

аналізу фінансового стану підприємства [3]. 

Залежно від мети, періодичності фінансового аналізу, його 

об'єкта і результатів вченими розроблені цілі комплекси аналітико-

оцінних показників, зокрема: оцінки майнового стану підприємств, 

прибутковості, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, 

кредитоспроможності, фінансової стійкості і стабільності, 

акціонерного капіталу і т.п. [3]. 



 173 

На думку авторів, з усього різноманіття фінансових коефіцієнтів 

необхідно відібрати набір показників, який би комплексно оцінював 

фінансовий стан підприємства, як з погляду ризиків, так і 

ефективності діяльності, причому особливу увагу слід звернути на 

показники фінансової стійкості підприємства, оскільки саме вони є 

визначальними для діагностики банкрутства. 

Для оцінки майнового стану підприємства на думку авторів, 

найбільш прийнятним із показників є коефіцієнт зносу основних 

засобів, оскільки він є одним з найбільш проблемних показників в 

діяльності підприємства, а динаміка його значень багато в чому 

розкриває зміну коефіцієнтів відновлення та вибуття основних 

засобів. 

Вагомою складовою фінансового аналізу повинна бути оцінка 

показників рентабельності підприємства. На думку авторів, загальну 

картину за ступенем прибутковості діяльності дає показник 

рентабельності активів, причому в масштабах усього підприємства. 

Для грунтовної оцінки ліквідності, платоспроможності і 

кредитоспроможності підприємства ми рекомендуємо визначати такі  

показники: коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, 

коефіцієнт покриття загальний, які характеризують загальну 

захищеність підприємства, і найменше залежать від особливостей 

діяльності того чи іншого підприємства та локальних і незначних 

флуктуацій у структурі балансу, також коефіцієнт платоспроможності, 

який показує спроможність підприємством виконувати свої 

зобов’язання у разі настання певних негативних подій. 
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Для комплексного аналізу доцільно взяти коефіцієнт 

оборотності активів, оскільки він дає загальну картину ефективності 

використання активів, а також коефіцієнт фондовіддачі основних 

засобів, оскільки ключовою статтею активів балансу підприємства є 

його основні засоби, а, отже, ефективність саме їх використання 

необхідно оцінити та проаналізувати при аналізі ефективності 

діяльності підприємства. 

Обрані вище показники ми пропонуємо представити у двох 

групах: показники ефективності діяльності підприємства (коефіцієнти 

зносу основних засобів, фондовіддачі основних засобів, 

рентабельності активів, оборотності активів); коефіцієнти фінансової 

стійкості підприємства (покриття загальний, співвідношення 

позикових і власних коштів, платоспроможності). 

Отже, на наш погляд, пропоноване нами сполучення 

«класичних» нормативних значень із середніми показниками в розрізі 

галузей дозволить зробити фінансово-економічний аналіз більш 

об'єктивним і точним. 
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В ринкових умовах діяльності суб’єктів господарювання 

досить важливого значення набула ефективність процесу управління 

щодо отримання та раціонального використання прибутку. Кожне 

підприємство покликане на ціль отримання максимально можливої 

економічної вигоди, що має своє відображення у фінансових 

результатах. Важливість даного питання проявляється не лише на 

рівні конкретного суб’єкта господарювання, а й держави вцілому, 

оскільки, позитивний показник фінансових результатів забезпечує 

надходження грошових коштів до державного бюджету, сприяння 

інвестиційної зацікавленості та розширення економічних зв’язків 

підприємства у різних фінансових сферах.  

На сьогоднішній день проблема формування фінансових 

результатів підприємств є досить важливою і посідає провідну роль 

серед досліджень різних науковців та практиків. Зокрема, вагомий 

внесок у розвиток питання щодо формування фінансових результатів 

зробили такі вчені-економісти як: Грузинов В.П. [1], Литвин Б. М. [2], 

Стельмах М. В. [2], Ковальчук М. І. [3], Власова Н. О. [4] та ін., що і 

показує актуальність даної теми.  

Метою даного дослідження є визначення сутності фінансових 

результатів, особливості їх формування та важливість використання в 

процесі управління підприємством для досягнення його поставлених 

цілей.  
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Згідно П(С)БО 3, прибуток – це сума, на яку доходи 

перевищують пов’язані з ними витрати. А збитки – перевищення суми 

витрат над сумою доходів, для отримання яких здійсненні ці 

витрати [5]. 

Отже, мусимо зазначити, що прибуток - це найважливіший 

елемент у фінансовій категорії, що відображає позитивний фінансовий 

результат. Як кінцевий фінансовий результат прибуток являє собою 

різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво й 

реалізацію продукції [1, c. 402]. 

Проте, є різні підходи щодо трактування поняття прибуток та 

фінансовий результат. Наприклад, такі економічні діячі як Литвин 

Б.М. та Стельмах М.В. тлумачать даний показник як основне джерело 

фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток 

підприємства, а також як найважливіше джерело формування 

державного бюджету. Згідно з цим, в постійному підвищенні 

прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава [2, с.37]. 

М. І. Ковальчук стверджує, що прибуток - це частина чистого 

доходу (виручки від реалізації), який отримують суб’єкти 

господарювання після реалізації продукції [3, с.281]. 

Як зазначено в монографії Власової Н. О. формування 

фінансових результатів в процесі здійснення поточної управлінської 

та фінансової діяльності включає в себе такі етапи:  

− на основі врахування цілей підприємства визначається 

необхідний розмір фінансових результатів;  
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− обґрунтування поточного стану підприємства та визначення 

основних зовнішніх і внутрішніх факторів, що вплинули на 

його зміну;  

− складання планових розмірів фінансових результатів;  

− впровадження та реалізація конкретних заходів для досягнення 

запланованих завдань; 

− контроль за виконанням усіх етапів [4]. 

Отже, формуванням фінансових результатів у процесі 

управління підприємством слід вважати частину загальної системи 

господарювання, пов'язаної із прийняттям управлінських рішень щодо 

задоволення необхідного їх розміру для досягнення тактичних та 

оперативних цілей. 
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Ринок нафтопродуктів - це сукупність економічних та правових 

відносин, що виникають у процесі видобування, купівлі-продажу 

нафти та продуктів її переробки, надання послуг з їх транспортування, 

зберігання та постачання. [1, с. 5]. 

У сучасних умовах ефективний розвиток ринку нафтопродуктів 

обумовлений не тільки структурними змінами, рівнем науково-

технічного прогресу, технологією виробництва на підприємствах 

нафтового комплексу, але й рівнем відповідності торговельної 

структури до попиту, який склався на продукцію нафтопереробки [2, 

с.116]. У зв'язку з цим виникає необхідність у розширенні існуючих 

торговельних потужностей операторів ринку нафтопродуктів України 

за допомогою придбання АЗС, злиття, поглинання, кооперації, що у 

свою чергу впливає на зростання рівня спекулятивних операцій. 

В Україні існує прямий зв'язок між цінами на нафтопродукти і 

курсом валюти. Це обумовлено тим, що за нашими дослідженнями, 

85% відсотків імпортного палива купується за іноземну валюту. Якщо 

росте долар/євро, то і вартість в гривнях також зростає. За останні 4-5 

місяців рівень продажу бензину на АЗС впав на 25 відсотків у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року [3]. 

В даний час на вітчизняному ринку нафтопродуктів 

спостерігаються наступні тенденції: зростає споживання дешевого 

моторного палива, скорочується попит на брендові продукти 

європейської якості. Збільшується пропозиція низькоякісного 
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бензину. Внутрішнє виробництво скоротилося до мінімуму за низької 

прибутковості реального сектора [4]. 

Держава не встигає відстежувати і не може прогнозувати зміни, 

що відбуваються на паливному ринку. Нерозуміння останніх призвело 

до заміни принципу "вище якість - нижчий податок" на принцип 

"менша ціна за всяку ціну". Регулювання ринку здійснюється 

переважно вручну, з використанням законодавців для посилення 

податкового тиску і силових структур для досягнення необхідних цін 

на нафтопродукти. До того ж, на нашу думку, значний вплив на 

формування ціни мають непрофесійні дії Нацбанку, який допускає 

фінансові спекуляції на валютному ринку. В результаті дій НБУ ту 

валюту, яка є, скуповують фінансові спекулянти, а тим компаніям, які 

забезпечують функціонування реального сектору економіки, цієї 

валюти не вистачає. Тому говорити про вартість бензину як 

економічно-обґрунтований показник в Україні, на жаль, не 

доводиться. 

Цікавий в даному випадку міжнародний досвід моніторингу цін. 

Для прикладу в Австрії тільки 50 заправок і їхня цінова політика є 

відкритою. Будь-яка людина на території цієї країни може 

скористатися у разі необхідності Інтернетом і почерпнути звідти цінні 

відомості щодо прейскурантів на найближчих заправних станціях. Для 

цього варто лише ввести дані про своє місцезнаходження у 

відповідний рядок. У Португалії з тією ж метою встановлено 

спеціальні табло, причому ціни в межах тої чи іншої території на АЗК 

однакові. 
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Отже, необхідно зазначити, що попит на нафтопродукти в 

Україні зростатиме, що збільшить обсяги реалізації. Водночас 

фінансова місткість ринку зменшиться, що дозволить скоротити 

кредитний чинник у ціні нафтопродуктів. Непросто буде імпортерам 

домовлятись із постачальниками, особливо при такому нестабільному 

курсі валют. Держава у свою чергу недоотримані податкові збори, на 

нашу думку, компенсує підвищенням вартості акцизу на 

нафтопродукти до європейського рівня. 
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Актуальність дослідження проблеми впливу господарських 

ризиків на фінансову діяльність суб’єктів господарювання 

визначається тими процесами та явищами, що відбуваються в сучасній 

українській економіці, а також прагненням економічного суб'єкта 

стабільно і успішно розвиватися. 

Серед теоретиків, що внесли реальний внесок в розвиток теорії 

ризику, можна виділити таких вчених, як Дж. Кейнс, Х. Найт, 

Дж. Нейман, О. Моргенштейн [1-3] та ін.  

Метою даної роботи є дослідження впливу господарських 

ризиків на фінансовий стан підприємства та пошук шляхів 

удосконалення ризик-менеджменту підприємства з метою 

забезпечення економічної стабільності його функціонування. 

Господарський ризик є невід’ємною частиною господарської 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від форми 

власності. Його визначають як діяльність суб’єктів підприємств, 

пов’язану з подоланням невизначеності в ситуаціях неминучого 

вибору, у процесі якого є можливість оцінити імовірність досягнення 

бажаного результату чи невдачі, відхилення від мети [2]. 

У практичній діяльності господарські ризики можуть бути 

настільки впливовими, що здатні зупинити виробничу роботу, 

змусити підприємця відмовитися від здійснення операцій, що 
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вимагають великих початкових інвестицій і часу. У той же час 

наявність чинника господарського ризику є для підприємця вагомим 

стимулом для постійного здійснення режиму економії, змушує його 

ретельно аналізувати рентабельність проектів, розробляти 

інвестиційні кошториси, наймати відповідні кваліфіковані кадри. 

Управління господарськими ризиками підприємства є одним з 

найважливіших функціональних завдань фінансового менеджменту. 

На практиці цю сферу управління фінансами здебільшого 

виокремлюють у специфічний напрям діяльності фінансового 

менеджменту – ризик-менеджмент. 

Економічні наслідки від реалізації ризиків можуть бути 

виражені в недоотриманні прибутку та появі збитків. Все це за 

відсутності адекватної системи ризик-менеджменту може спричинити 

появу негативних тенденцій у діяльності підприємства. 

Метою ризик-менеджменту у сфері економіки є підвищення 

конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів за допомогою 

захисту від реалізації чистих ризиків. 

В управлінні ризиками виокремлюють декілька ключових етапів 

[3]: виявлення ризику з супутньою оцінкою ймовірності його 

реалізації і масштабу наслідків; розробка ризик-стратегії з метою 

зниження ймовірності реалізації ризику і мінімізації можливих 

негативних наслідків; вибір методів та інструментів управління 

виявленим ризиком; безпосереднє управління ризиком; оціновання 

досягнутих результатів і корегування ризик-стратегії. 

Компетенцією ризик-менеджменту є вирішення трьох основних 

завдань: профілактика виникнення ризиків; мінімізація збитку, 
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спричиненого ризиками; максимізація додаткового прибутку, який 

отримує підприємство внаслідок управління ризиками [2]. 

Важливу роль у системі управління ризиком відіграє 

правильний вибір заходів попередження і оптимізації ризику, які 

загалом визначають її ефективність [3]. До основних ефективних 

напрямків регулювання ступеня ризику належать: уникнення, 

вирівнювання, збереження, зменшення та передавання ризику. Ці 

методи не виключають один одного, тому можуть використовуватись 

одночасно [4]. 

Отже, від прийнятої концепції управління ризиками значною 

мірою залежить успішність результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. Визначення мети процесу управління ризиками 

ускладнюється існуванням прямої залежності між ризиком і 

прибутком, тому підприємства мають самостійно визначити той 

рівень ризику, на який вони погоджуються з метою отримання 

запланованих прибутків. 
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Сучасний етап розвитку банківської системи України 

характеризується загостренням міжбанківської конкуренції, що в тому 

числі обумовлено зростанням частки іноземного капіталу в 

банківському секторі України та укріпленням у ньому позицій 

закордонних фінансових груп, про що свідчить відповідна статистика 

[4, с. 29]. 

Станом на 01.01.2015 р. ліцензію Національного банку України 

мали 163 банківські установи (в т.ч. 51 банк з іноземним капіталом). 

Упродовж 2014 року НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензій 

19 банківських установ (в т.ч. двох у зв’язку з анексією Криму та як 

наслідок, неможливістю здійснювати банківський нагляд з метою 

регулювання). Варто зауважити, що окремі банківські установи були 

визнані неплатоспроможними внаслідок порушення ними 

законодавства з питань фінансового моніторингу [2].  

Незважаючи на ліквідацію ряду проблемних банківських 

установ з приватним українським капіталом, частка іноземного 

капіталу в статутному капіталі банків за результатами 2014року 

значно зменшилась та наразі складає 32,1%. Варто зазначити, що на 

зменшення частки іноземного капіталу в банківській системі України 

вплинуло як зниження інвестиційної привабливості України внаслідок 

СЕКЦІЯ 6 
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ведення бойових дій на сході України (що зумовлює вихід західних 

інвесторів з українського ринку), так і більш прискорене зростання 

основних вітчизняних банків (в тому числі за рахунок придбання і 

поглинання іноземних банківських установ). При цьому, значна 

кількість банків з іноземним (західним) капіталом переорієнтовується 

переважно на обслуговування корпоративних клієнтів[2]. 

Упродовж 2014 року чисті активи банківської системи України 

збільшились лише на 7,9% (112 млн.грн.) та станом на 01.01.2015р. 

складали 1 520,8 млрд.грн. Варто зазначити, що незважаючи на 

ліквідацію ряду банківських установ значний відтік клієнтських 

коштів, зростання активів відбувалось внаслідок стрімкої девальвації 

національної валюти, що також відобразилось на суттєвому 

збільшенні залишків валютних активів) [1,3].  

Обсяг клієнтського кредитного портфеля упродовж 2014 року 

збільшився на 10,4% та станом на 01.01.2015р. складає 1006,4 

млрд.грн. Причиною вагомого нарощення кредитного портфеля є 

значна девальвація національної валюти, що, в свою чергу, 

відобразилась на збільшенні кредитних залишків в гривневому 

еквіваленті [1,3].  

З огляду на ліквідацію окремих банківських установ та збиткову 

діяльність,обсяг власного капіталу банків упродовж 2014 року 

зменшився на 44,5 млрд.грн. та станом на 01.01.2015р. складає 148023 

млн.грн. За підсумками 2014року фінансовий результат БСУ був 

від’ємним та становив (-)52966 млн.грн. Від’ємний фінансовий 

результат БСУ зумовлений в першу чергу погіршенням якості активів 

банків, що, в свою чергу, зумовлює необхідність подальшого 
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доформування резервів. Враховуючи значну питому вагу валютних 

кредитів в клієнтському кредитному портфелі та деяке погіршення 

якості обслуговування позичальниками кредитів, цілком ймовірно, що 

банки будуть вимушені доформовувати резерви, що, в свою чергу, 

негативно впливатиме як на показники дохідності, так і на рівень 

капіталізації БСУ. 

В умовах фінансово-економічної кризи, банківська система 

України не реалізувала усі властиві їй стимулюючі можливості. 

Нерозв'язаними залишаються проблеми: підвищення рівня 

капіталізації банків; ефективності функціонування банківської 

системи та способів оцінювання цієї ефективності; удосконалення 

державної стратегії розвитку банківської системи, яка б сприяла її 

надійній та ефективній діяльності. Відтак банківська система потребує 

удосконалення, розробки фундаментальних та прикладних засад її 

подальшого зміцнення, усунення негативних проявів, які мають місце 

в сучасній банківській практиці [5, c.65]. Тому, стабілізація 

функціонування банківської системи у сучасних умовах є однією з 

нагальних проблем забезпечення сталого макроекономічного 

розвитку. 
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В сучасних умовах достатній за обсягом та належним чином 

збалансований кредитний портфель банку є важливою передумовою 

забезпечення його прибутковості, підтримки достатньої ліквідності 

та довіри з боку всіх учасників ринку. Тому для успішного 

кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та 

підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають 

впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним 

портфелем, спрямовану на мінімізацію кредитного ризику, що є 

актуальним завданням в сучасних умовах розвитку банківської 

системи України. 

В сучасній економічній літературі розрізняють два основні 

підходи до управління кредитним портфелем банку. Суть першого 

полягає в управлінні дохідністю кредитного портфеля та його 

ризиками (кредитним ризиком, ризиком ліквідності, процентним 

ризиком тощо). Згідно другого підходу управління розглядається в 

якості процесу, що складається із таких стадій: 1) вибір кредитної 

політики; 2) аналіз ринку кредитів; 3) формування кредитного 

портфеля; перегляд кредитного портфеля; 4) оцінка ефективності 
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кредитного портфеля [1, с. 85]. 

Виходячи із організаційних аспектів кредитування механізм 

управління кредитним портфелем банку розглядається з одного боку 

як система заходів щодо організації ефективної роботи з 

індивідуальними позичальниками і мінімізації кредитного ризику за 

кожною окремою позикою, наданою банком, а з іншого – це 

управління портфелем виданих позик на рівні банку та заставою. 

Даний аспект діяльності банківських установ повинен охоплювати 

такі складові: 1) визначення критеріїв оцінки якості кредитів, що 

утворюють кредитний портфель банку; 2) формування структури 

кредитного портфеля відповідно до розмірів груп, класифікованих за 

ступенем якості кредитів; 3) моніторинг кредитного ризику, 

формування резервів і коригування структури кредитного портфеля 

[2, с. 110]. Отже, при здійсненні управління кредитним портфелем, 

метою банку повинна бути максимізація прибутку від кредитної 

діяльності при умові, що ризики кредитного портфелю 

контролюються і їх рівень є прийнятним.  

Однією з найважливіших складових процесу формування 

кредитного портфеля банку має бути реалізація комплексу заходів, 

пов’язаних із безпосереднім прийняттям рішень щодо здійснення 

позичкових операцій і оптимізацією відповідної структури портфеля 

кредитних вкладень на основі обраних критеріїв та з врахуванням 

вартості розміщення кредитних ресурсів. Відтак необхідно 

обґрунтувати шляхи підвищення дохідності кредитного портфеля на 

основі формування комплексу показників, які визначають раціональну 

структуру розміщення ресурсів банком і забезпечують максимальну 
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дохідність кредитних вкладень [3, с. 279]. 

На нашу думку, в умовах сьогодення формування методичних 

підходів до управління кредитним портфелем банку доцільно 

здійснювати з урахуванням: 

 оптимізації кредитного портфеля шляхом зміни його структури на 

основі застосування коригуючих дій стосовно окремих боржників; 

 використання автоматизованого управління кредитним портфелем 

банку з впровадженням програмного продукту, орієнтованого на 

роботу з проблемною заборгованістю; 

 удосконалення ризик-менеджменту кредитного портфеля на 

основі застосування методів диверсифікації, встановлення 

внутрішньобанківських лімітів, формування резервів для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

комерційних банків, а також сек'юритизації активів; 

 підвищення дієвості системи моніторингу кредитного процесу; 

 удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності 

позичальників банку. 

Таким чином, проблема підвищення ефективності управління 

кредитним портфелем є актуальною для керівництва будь-якого 

банку, особливо в умовах розширення обсягів кредитування та 

кризових явищ в економіці країни. Стабільність та дохідність банків 

визначається якістю їх кредитних портфелів, а тому найбільшу увагу 

слід приділяти процесам управління кредитними ризиками та 

покращенню якості кредитних портфелів. 
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Головним завданням на сьогоднішній час є відновлення 

стабільної економічної ситуації в країні. Один з найважливіших 

чинників зростання економіки є надійна і потужна банківська 

система. А капіталізація – є важливим фактором, що дає змогу 

здійснювати комерційним банкам позитивний вплив на економіку. 

Термін «капіталізація» науковці тлумачать по-різному, дотепер ще не 

склалося єдиного підходу до визначення цього поняття. 

Окремі аспекти проблеми капіталізації банківської системи та 

пошуку шляхів її підвищення висвітлено в працях наступних 

науковців: М. Алексеєнко, О. Кірєєва, В. Матвієнка, В. Міщенка, А. 

Мороза, О. Дзюблюка, Ю. Потійка, Л. Вороди та ін. 

Проаналізувавши багато думок відносно поняття капіталізації 

можна визначити, що капіталізація банків - це процес додавання до 

суми банківського капіталу діючої частини прибутку або залучених за 

допомогою публічного розміщення акцій засобів. 
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Часто під розумінням капіталізація розуміють власні кошти чи 

власний капітал та його достатність для покриття прийнятих ризиків. 

Необхідно зазначити, що проблема капіталізації – це проблема 

недотримання нормативу адекватності регулятивного капіталу банків 

щодо розміру активів [1]. Даний норматив відображає здатність банку 

своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, 

що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій 

грошового характеру. 

Порівняно низька величина обсягу власного капіталу 

комерційних банків України на сьогодні залишається однією з 

основних проблем ефективності банківської системи України. 

Низький рівень капіталізації банків означає надмірну концентрацію 

ризиків у банківській діяльності, обмеження асортименту фінансових 

послуг та збільшення витрат на їх надання. Втрата капіталу робить 

неможливим функціонування банку і може спричинити до його 

банкрутство.  

Важливість проблеми збільшення капіталізації банківської 

системи визначається тим, що достатній обсяг власного капіталу є 

необхідною умовою успішного виконання банками своєї 

посередницької функції у перерозподілі грошових ресурсів, 

ефективного кредитування виробничого процесу та просування 

товарів і послуг на ринок. Також рівень капіталізації визначає довіру 

до банківської системи з боку клієнтів, а відтак є однією із головних 

умов підтримання її фінансової стабільності. Достатня капіталізація 

банку є необхідним елементом у системі заходів щодо забезпечення 

його конкурентоспроможності на ринку [2]. 
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Основними шляхами підвищення капіталізації банків України є: 

1. Збільшення капіталу за рахунок розміщення акцій власної 

емісії – однак з часом це може призвести до знецінення акцій та 

зменшення показника рентабельності капіталу; 

2. Збільшення капіталу за рахунок випуску депозитних 

сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій – проблема цього 

шляху є в тому, що інвестори не мають впевненості в тому що банк 

зможе повернути запозичені йому кошти, тому держава повинна 

розробляти стратегію щодо стимулювання вітчизняних інвесторів 

вкладати кошти в банківську сферу; 

3.  Збільшення капіталу за рахунок прибутку – проте не кожен 

банк зможе використовувати цей спосіб підвищення капіталізації, 

оскільки банківська система України за останні роки несе збиток; 

4. Зменшення обсягів ризикових активів [3]; 

5. Консорціумне кредитування, створення банківських 

об’єднань, злиття банків, реорганізація банків – цей спосіб 

підвищення капіталізації є найбільш допустимим, враховуючи 

економічне становище країни. 

Необхідно вжити ряд заходів і на макроекономічному рівні, які 

забезпечать фінансову стабільність національної економіки на шляху 

інтеграції у світове господарство, що стимулюватиме розвиток 

економіки і створить умови для формування конкурентного 

середовища у банківській сфері.  

Основним напрямком розвитку банківської сфери Україні є її 

вхід в світовий фінансовий простір, для цього необхідно підвищити 

рівень капіталізації банків України.  
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Вкладення коштів у цінні папери за значимістю та розмірами 

займають друге місце серед активних операцій банку після 

кредитування[3]. І хоча надання кредитів залишається головною 

функцією банків, дедалі частіше менеджмент переглядає структуру 

активів, ставлячи собі за мету збільшення питомої ваги портфеля 

цінних паперів у сукупних активах. У міжнародній банківській 

діяльності на придбання цінних паперів банки спрямовують значну 

частину коштів, за оцінками фахівців — від 1/5 до 1/3 грошових 

ресурсів. В українських банках частка портфеля цінних паперів у 

сукупних активах значно нижча і становить лише 5—10 % [2], в тому 

числі частка цінних паперів ПАТ КБ «Приватбанк» у сукупних 

активах на початок 2009 р.становила лише 1,55%, у 2010р. зросла до 

http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20371.doc.htm
http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20371.doc.htm
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1,67%, у 2011р. зменшилась до 0,87%,а 2012. становила 1,15%, а у 

2013р. зменшилась до 0,94% [4]. 

Результатом проведення банками операцій з цінними паперами є 

формування портфеля цінних паперів (інвестиційний портфель). 

Відповідно виокремлюють такі види банківських вкладень у цінні 

папери: 

а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; 

б) цінні папери в портфелі банку на продаж; 

в) цінні папери в портфелі банку до погашення; 

г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії[1].  

За досліджуваний період портфель цінних паперів ПАТ КБ 

«Приватбанк» має тенденцію до зростання. Станом на 01.01.2014 року 

портфель цінних паперів ПАТ КБ «Приватбанк» збільшився на 437206 

тис.грн.(32,81%) і складає 1769463 тис.грн. (рис.1). 

 

Рис.1. Динаміка портфеля цінних паперів ПАТ КБ «Приватбанк»  

за 2009-2013 рр. [4] 
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Протягом 2009 – 2013 рр. відбулись значні зміни у структурі 

портфеля цінних паперів: торгові цінні папери з 7,9% стали займати 

менше 1%, частка цінних паперів у портфелі банку на продаж зросла з 

4,5% до 24,8%,а частка цінних паперів в портфелі банку до погашення 

у загальному портфелі цінних паперів банку у 2013р. порівняно з 

2009р. значно зменшилась з 27,9% до 4,1% [4]. 

Упродовж аналізованого періоду найбільшу частку в портфелі 

цінних паперів ПАТ КБ «Приватбанк» займають інвестиції в 

асоційовані компанії, що свідчить про переважання інвестиційних 

операцій над спекулятивними (рис.2). 

Рис.2. Динаміка структури портфеля цінних паперів  

ПАТ КБ «Приватбанк» за 2009-2013рр. [4] 
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створення дочірніх структур є пріоритетом для банків на сучасному 

етапі розвитку банківської системи України.  
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Особлива роль в системі фінансового посередництва належить 

кредитним спілкам. В Україні кредитні спілки, незважаючи на те, що 

після їх відновлення минуло небагато часу, поступово завойовують 

свою нішу на ринку фінансових послуг. Останніми роками в розвитку 

таких спілок спостерігаються як позитивні, так і негативні тенденції. 

Фінансова криза суттєво погіршила умови функціонування таких 

фінансових установ, що вимагає дослідження особливостей та 

проблем їх діяльності. 

Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована 

фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на 

кооперативних засадах для задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних 

https://privatbank.ua/ua/about/finansovaja-otchetnost/
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грошових внесків членів кредитної спілки [1]. За законодавством 

кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, виключним 

видом діяльності якої є надання фінансових послуг. 

На відміну від інших фінансових посередників кредитна спілка 

здійснює свою діяльність виключно в інтересах своїх членів, що одночасно 

виступають у ролі засновників фінансової установи. Надання фінансових 

послуг своїм членам кредитна спілка повинна здійснювати на 

найвигідніших умовах. Як фінансова установа, кредитна спілка повинна 

забезпечувати раціональне формування фінансових ресурсів, використання 

їх в інтересах своїх членів, належну диверсифікацію ризиків і конкурентні 

умови діяльності на ринку. Перехід кредитної спілки від функціонування 

як „громадської установи задля зменшення бідності” до професійної 

фінансової установи досягається за допомогою кооперативної ідеї та 

інвестування для забезпечення фінансовими ресурсами своїх членів, що 

сприяє зростанню та розвитку економіки держави. 

Серед видів діяльності кредитних спілок посередницькими 

операціями є кредитні, депозитні та інвестиційні операції. Основне місце 

в посередницьких функціях спілок займає кредитування. Кредитні спілки 

забезпечують споживче кредитування членів спілки та надають позики 

селянським, фермерським господарствам та приватним підприємствам, 

що знаходяться у власності членів кредитної спілки. Одержати кредит в 

кредитній спілці можуть й інші спілки. 

Фінансові ресурси кредитної спілки мають імперативно 

визначені не тільки джерела їх формування, а й напрямки 

використання. Так, залучені й запозичені ресурси повинні 

використовуватись на надання кредитів членам спілки, частина 
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власних ресурсів спілки має бути спрямована, крім кредитування 

членів спілки, на формування резервного капіталу та резервів 

покриття втрат від неповернених позик. Залученими й частково 

власними коштами, які є тимчасово вільними та не використаними на 

надання кредитів, спілка має право розпоряджатись виключно шляхом 

розміщення їх на депозитні рахунки банківських установ та об’єднаної 

кредитної спілки або на придбання державних цінних паперів чи паїв 

кооперативних банків. 

Фінансова криза виявила серйозні проблеми у діяльності 

вітчизняних кредитних спілок, основними серед яких наявність 

"сірого" сектору кредитної кооперації, на якому здійснюють свою 

діяльність низьколіквідні фінансові установи, допускаючи порушення 

кооперативних принципів у своїй діяльності, недосконала структура 

кредитного портфеля більшості кредитних спілок, відсутність 

політики формування та управління активами й пасивами, завищені 

процентні ставки, недостатнє впровадження нових видів послуг, 

відсутність узгодженої довготермінової ринкової стратегії їх розвитку.  

Подальший розвиток вітчизняних кредитних спілок слід розгля-

дати в контексті реалізації Концепції розвитку системи кредитної 

кооперації в Україні, основними цілями якої визначені розробка та 

запровадження ефективного ринкового механізму фінансування 

населення, передусім у сільській місцевості, забезпечення надійної 

роботи фінансових установ, максимально наближених до споживачів 

фінансових послуг, створення умов для довгострокового 

кредитування із застосуванням сучасних фінансових інструментів [2]. 
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Надважливим завданням для прискорення розвитку кредитних 

спілок в Україні повинно стати формування національної системи 

гарантування та захисту вкладів їх членів, необхідність запровадження 

якої визначена на законодавчому рівні. 
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АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 

Крута І.Р., студент ОКР «магістр», 

Науковий керівник: доц., к.е.н. Черкасова С.В.,  

Львівська комерційна академія 

 

Джерелами формування фінансових ресурсів є пасиви банку. За 

своїм складом вони неоднорідні і складаються з капіталу і зобов'язань 

банку перед вкладниками і кредиторами. 

У структурі зобов'язань загальна сума залучених комерційними 

банками коштів підприємств, організацій та фізичних осіб у 

національній та іноземній валюті стабільно зростала протягом 2010-

2012 років (табл.), сягнувши на початок 2013 року 957872 млн. грн. 

проти 804363 млн. грн. у 2010 році [1]. 

За результатами 2010 року зобов’язання банків збільшилися на 

11,74%, депозити фізичних осіб зросли на 13,10%, а їх приріст у 

національній валюті значно випереджав цей показник в іноземній. 
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Так, у 2011році більшу частину склали кошти фізичних осіб 

306205 млн.грн, які зберігають відносно стабільну тенденцію. 

Відносно 2010р відбулось збільшення коштів юридичних осіб на 

29,28%, в т.ч. кошти на вимогу зросли на 34,31%, а обсяг строкових 

коштів збільшився на 26,15%. 

Внаслідок погіршення ринкових очікувань у 2012 відносно 2011 

року депозити населення  зростали  на 6,57 %. 

Загальний обсяг депозитів за 2013 рік збільшився на 13,32% – до 

10854961 млн. грн. Кошти фізичних осіб збільшилися на 19,15 % – до 

433726 млн. грн. 

Таблиця 1 

Склад та структура зобов’язань банків України у 2010-2014 рр. 

Назва 

показни

ка 

Станом на 

01.01.2011р 

Станом на 

01.01.2012р 

Станом на 

01.01.2013р 

Станом на 
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а,
 %

 

Кошти 

юридич

них 

осіб, в 

т.ч. 144038 17,91 186213 20,72 202550 21,15 234948 21,64 261372 22,36 

-

строков

і кошти 55276 6,87 74239 8,26 92786 9,69 104722 9,65 102 527 8,77 

-кошти 

на 

вимогу 88762 11,04 111974 12,46 109764 11,46 130226 12,00 158 845 13,59 

Кошти 

фізични

х осіб, 

в. т.ч. 270733 33,66 306205 34,07 364003 38,00 433726 39,96 416 371 35,62 

-

строков

і кошти 206630 25,69 237438 26,42 289129 30,18 350779 32,32 319 121 27,30 

-кошти 

на 

вимогу 64103 7,97 68767 7,65 74874 7,82 82947 7,64 97 250 8,32 

Усього 

коштів  804363 100 898793 100 957872 100 1085496 100 1 168 829 100 

Джерело:складено на основі [3] 
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Такий приріст досягнуто за рахунок переважаючого зростання 

вкладень коштів фізичних осіб на вимогу (на 21,32 %). Депозити 

юридичних осіб за цей період зросли на 16% – до 433726 млн. грн. [2]. 

Станом на 01.01. 2015 рік депозитна база банків України складає 

1 168 829 млн.грн , що становить 7,68% приросту загального обсягу 

депозитів відносно 2013 року. Питома вага строкових депозитів 

фізичних осіб у їх загальному обсязі зменшилась від 32,32 

процентного пункту – до 27,30 %.  

Таким чином, дослідження депозитної діяльності вітчизняних 

банків у 2010-2014 роках дозволило виявити, що в її структурі 

переважають строкові депозити, які банки залучають в населення. 

Обсяги депозитної діяльності банків стабільно зростали протягом 

2010-2014 років, проте в розрізі власників у 2014 році відбулось деяке 

зниження коштів фізичних осіб. Основними факторами відтоку 

вкладів стали загострення військово-політичної ситуації на сході 

України, дефолти десятка банків та валютні обмеження для клієнтів 

банків. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Миронова М. І.,  
аспірант кафедри економічної теорії  

Науковий керівник: д.е.н., проф. Башнянин Г.І. 

Львівська комерційна академія 

 

Банківська система є однією з найважливіших ланок економіки, 

що визначається тими функціями, які вона виконує: перерозподіл 

грошового капіталу в регіональному, галузевому та національному 

масштабах; забезпечення розрахункового і платіжного механізмів. З 

огляду на це, параметри функціонування банківської системи 

впливають на всі сфери національної економіки. Одним з таких 

параметрів є стійкість банківської системи.  

Стійкість банківської системи, на думку О. Затварської, – це 

збалансованість її складових, наявність взаємопов’язаних і 

взаємоузгоджених пропорцій між ними як у галузевому, так і в 

регіональному аспектах, а також збереження рівноваги та ефективного 

взаємозв’язку з фінансовою та макроекономічною системами [2, с.6]. 

О. Барановський, розглядаючи стійкість банківської системи,  

доводить, що це здатність протистояти зовнішнім та внутрішнім 

впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність [1, с.75]. 

Г. Фетисов розглядає стійкість банківської системи як якісну 

характеристику, такий розвиток, при якому реалізується її сутність та 

призначення в економіці. В економічній системі в цілому при 

стійкості мають місце не разові позитивні зміни, не тимчасові успіхи у 

функціонуванні або тимчасова стабілізація, не успіхи окремих банків, 

а динамічний розвиток усіх елементів банківської системи [5, с.3]. 
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Разом з тим, дані визначення не враховують змінність 

середовища функціонування банківської системи та її елементів, 

еволюційний характер розвитку та її погану керованість в умовах 

економічних криз. На нашу думку, стійкість є двоїстою 

характеристикою банківської системи, одночасно виступаючи як її 

станом, так і формою руху. Стійкість як стан банківської системи 

означає здатність адекватно виконувати свою роль і функції, 

повертатися в стан рівноваги після збурюючи впливів. Як форма руху 

стійкість означає такий розвиток, який забезпечує динамічний 

розвиток всіх елементів банківської системи. 

Таким чином, стійкість банківської системи – це властивість її 

розвитку, яка дозволяє системі виконувати свої функції в економіці 

незалежно від природи та характеру збурюючих впливів внутрішніх та 

зовнішніх факторів. 

Розглядаючи фактори стійкості банківської системи, відзначимо, 

що більшість авторів в дослідженнях, присвячених даному питанню, 

поділяють чинники стійкості банківської системи на зовнішні і 

внутрішні.  

До зовнішніх факторів прийнято відносити ті з них, які 

задаються ззовні відносно до банківської системи та формують 

вихідні умови її функціонування: законодавча база, стан економіки 

держави, кон’юнктура грошового ринку, грошово-кредитна політика, 

рівень інфляції у країні, податкове навантаження та інші [3, с.286]. 

До групи внутрішніх факторів прийнято відносити політику 

банку, професіоналізм співробітників, якість банківського 

менеджменту, забезпеченість позиковими засобами, структуру активів 
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та пасивів та ін.  [4, с.59]. З огляду на це, важливою умовою існування 

будь-якого комерційного банку є необхідність оцінювання його 

фінансової стійкості з врахуванням перелічених вище чинників. 

Сталий розвиток економіки стає ключовою проблемою 

сучасного світу. Щорічно в Україні відбуваються банкрутства 

комерційних банків. У зв'язку з цим надзвичайно актуальними є 

проблеми формування стійкої банківської системи, здатної 

протистояти негативним зовнішнім впливам та формувати внутрішні 

джерела зростання. Передумовою цьому є вивчення теоретичної 

сутності фінансової стійкості банківської системи, що має практичне 

значення при аналізі поточного впливу факторів стійкості, дотримані 

принципів стійкості як основи формування високоефективної 

національної банківської системи. 
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АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Пелех І.Р., студент ОКР «магістр» 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Алєксєєв І.В. 

Львівська комерційна академія 
 

Ефективність кредитної політики тісно пов’язана із структурою 

та якістю кредитного портфеля банку, що викликає необхідність 

проведення його аналізу. У ПАТ КБ «ПриватБанк» кредити займають 

найбільшу питому вагу в структурі активів і забезпечують отримання 

ним більшої половини усіх доходів. 

Дослідимо динаміку та структуру кредитного портфеля ПАТ КБ 

«ПриватБанк» за  суб’єктами кредитування (табл. 1). 

Таблиця 1  

Склад і структура кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» за 

суб’єктами кредитування за період з 2009-2013 рр. 

Показники 

 

Кредити 
Резерв під 

знецінення 
Всього юрид.осіб фіз.осіб-

підприємців 

фіз.осіб 

2009 

сума, 

тис.грн 

54227347 391708 20330057 (13376837) 61615075 

питома 

вага, % 

88,0 0,6 33,0 (21,7) 100,0 

2010 

сума, 

тис.грн 

81030454 277457 20742270 (16469836) 85585345 

питома 

вага, % 

94,7 0,3 24,2 (19,2) 100,0 

2011 

сума, 

тис.грн 

96175828 551082 26400339 (22086719) 101040530 

питома 

вага, % 

95,2 0,6 26,1 (21,9) 100,0 

2012 

сума, 

тис.грн 

110777037 669405 27514262 (25201540) 113759164 

питома 

вага, % 

97,4 0,6 24,2 (22,2) 100,0 

2013 

сума, 

тис.грн 

134858190 1134877 30266094 (23711069) 142548092 

питома 

вага, % 
94,6 0,8 21,2 (16,6) 100,0 
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Динаміка кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» за  

суб’єктами кредитування наведена у табл. 2. 

Таблиця 2 

Динаміка кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» за 

суб’єктами кредитування за 2009-2013 рр. 

Показники 

Кредити 
Резерв 

під  

знецінення 

Всього 
юрид.осіб фіз.осіб-

підприєм

ців 

фіз.осіб 

Абсолютне 

відхилення 

(+,-), 

тис.грн 

2010/

2009 

26803107 (114251) 412213 (3092999) 23970270 

2011/

2010 

15145374 273625 5658069 (5616883) 15455185 

2012/

2011 

14601209 118323 1113923 (3114821) 12718634 

2013/

2012 

24081153 465472 2751832 1490471 28788928 

Темп 

приросту, 

% 

2010/

2009 

49,4 (29,2) 2,0 23,1 38,9 

2011/

2010 

18,7 98,6 27,3 34,1 18,1 

2012/

2011 

15,2 21,5 4,2 14,1 12,6 

2013/

2012 

21,7 69,5 10,0 (5,9) 25,3 

Як свідчать дані таблиці протягом 2009-2013 рр. існувала 

тенденція щодо підвищення обсягів кредитування ПАТ КБ 

«ПриватБанк», що є позитивним явищем, адже кредитування – 

головне джерело отримання прибутку банком. 

Отже, у 2010 р. порівняно з 2009 р. кредити збільшились на 

23970270 тис.грн або на 38,9%. У 2011 р. відносно 2010 р. видані 

кредити збільшилися на 15455185 тис.грн або на 18,1%. У 2012 р. в 

порівнянні з 2011 р. кредитний портфель збільшився на 12718634 

тис.грн або на 12,6%. У 2013 р. відносно 2012 р. видані кредити 

збільшилися на 28788928 тис.грн або на 25,3%. 
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На рис. 1 зазначено зміну обсягів виданих кредитів ПАТ КБ 

"ПриватБанк" за 2009-2013 рр. 

 

Рис. 1. Динаміка виданих кредитів ПриватБанку за 2009-2013 рр. 

Отже, згідно з табл. 1, найбільшу питому вагу у кредитному 

портфелі банку займають кредити юридичних осіб. Так, станом на 

01.01.2014 року обсяг кредитування юридичних осіб склав 134 858 190 

тис. грн., що складає 94,6% від загального обсягу наданих кредитів. 

Така висока питома вага кредитування юридичних осіб банківською 

установою свідчить про задовільну структуру кредитного портфелю з 

точки зори галузевої диверсифікації. 

 

Список використаної літератури: 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В 

УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД ЄС 

Сокульський В. М.,  

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 

 

Питання можливостей використання електронних грошей тісно 

пов’язане з їх особливостями. В основу появи електронних грошей 

покладено ідею Девіда Чаума (англ. David Chaum) щодо застосування 

криптографічних методів шифрування для формування цифрового 

підпису [1]. Це дозволило безпечно передавати зашифровану 

інформацію відкритими каналами зв’язку та ідентифікувати того, хто 

її підписав. Подальші напрацювання спеціалістів у цій сфері та 

практика використання електронних грошей надали можливість 

виокремити їх основні характерні особливості у порівнянні з 

електронним переказом коштів у банківській системі, такі як: 

швидкість переказу коштів, можливість обігу поза банківською 

сферою, анонімність та придатність для проведення мікроплатежів. 

Проведення трансграничних платежів, обмінні операції, формування 

рейтингу власників електронних гаманців та власної служби 

вирішення суперечок, а також ще багато інших можливостей 

потенційно передбачає функціонал платіжних систем на основі 

електронних гаманців та різноманітних посередників, які з ними 

працюють. Такі унікальні особливості електронних грошей 

викликають ряд питань, зокрема:  

- Чи можуть електронні гроші, на базі електронних гаманців, 

замінити традиційні, та якою мірою?  
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- Наскільки жорстким має бути регулювання обігу електронних 

грошей? 

Якщо розглядати підхід ЄС до регулювання діяльності у сфері 

емісії та обігу електронних грошей, то він вважається найбільш 

жорстким та передбачає ряд вимог до емітентів електронних грошей. 

За даними Європейського центрального банку [2] в 2013 році частка 

платежів за допомогою електронних гаманців у загальній кількості 

безготівкових розрахунків серед країн єврозони найбільше становила: 

у Люксембурзі – 87,72 % та в Італії – 5,44 %. В інших країнах 

значення цього показника не піднімалось вище за 2,3 %. Обсяг 

проплат електронними грошима склав: у Люксембурзі – 43,43 млрд 

євро, в Італії – 11,75 млрд євро. В інших країнах єврозони сума, 

зазвичай, була значно меншою за 1 млрд євро. При цьому середня 

сума платежу серед країн єврозони склала близько 32 эвро. 

Характерна для ЄС практика використання електронних грошей 

переважно базується на застосуванні смарт-карт. Зазвичай це 

багатофункціональні електронні засоби, які також можуть зберігати 

іншу різноманітну інформацію (наприклад посвідчення особи). 

Обмеження на максимальну суму коштів, яку можна завантажити на 

таку смарт-карту передбачає, що електронні гроші є замінниками 

готівки для здійснення щоденних витрат, таких як: оплата 

громадського транспорту, паркування, послуг зв’язку, покупка 

продуктів у роздрібних магазинах та ін. 

Підхід Національного банку України щодо регулювання емісії 

та обігу електронних грошей наближений до прийнятого в ЄС, однак 

право емісії електронних грошей надається виключно банківським 
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установам. Якщо небанківські платіжні системи електронних грошей 

на початку своєї діяльності в Україні практично не мали спеціальних 

нормативних обмежень щодо емісії та обігу електронних грошей, то з 

прийняттям відповідної постанови НБУ у 2008 році [3], найбільша з 

них – WebMoney, користуючись особливостями електронних грошей 

та глобальної мережі інтернет, перейменувала їх на права вимоги. 

Враховуючи ті виклики, які сьогодні постали перед Україною, 

необхідність проведення належного фінансового моніторингу та 

застосування інструментів грошово-кредитної політики обумовлюють 

те, що, аналогічно підходу в ЄС, в Україні електронні гроші будуть 

використовуватись виключно як замінники готівки. Нові дозволи на 

емісію електронних грошей, які НБУ видав банкам у 2014 році 

засвідчують перевагу використання карткових платіжних 

інструментів: НСМЕП, MasterCard та Visa International. Потреби в 

монетизації пільг та зменшенні готівкового обороту цілком можуть 

бути забезпечені рішеннями на базі старт-карт, завдяки мінімальним 

трансакційним витратам та можливостям проведення оплат off-line. 

 

Список використаних джерел: 
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ДИНАМІКА ДЕПОЗИТІВ ЯК ПОКАЗНИК ДОВІРИ ДО 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Стефанишин О.Б.,  
ст. викл. кафедри економіки  

Львівський інститут МАУП 

 

Запорукою економічного зростання та стабільності держави є 

ефективне функціонування банківської системи. Стан банківського 

ринку вказує на рівень добробуту в країні, розвиток її фінансового 

господарства, заможність громадян. 

Дослідженнями особливостей функціонування банківської 

системи України займалися українські вчені Геєць В. М.,  Савлук М.І., 

Смовженко Т. С.,   Міщенко В.І., Стельмах В.С. та багато інших. 

Метою дослідження є аналіз динаміки депозитів у банківській 

системі як показника довіри суспільства до банківської системи.   

Актуальність дослідження визначається тим, що 

макроекономічна стабільність в країні неможлива, якщо немає 

належної довіри до грошей та монетарної політики яку проводить 

Уряд та Національний банк.   

Однією з найважливіших функцій банків є збереження грошових 

заощаджень суспільства. Довіра до банків з боку суспільства є 

основою їх діяльності.   

Економічно-політична ситуація в країні склалася такою, що 

відбувся значний відплив депозитів частини вкладників з банківської 

системи. Оскільки банки – це установи в яких капітал становить 

невелику частку їх сукупних ресурсів так як вони працюють в 

основному за рахунок залучення коштів вкладників, значна частина 

банків опинилась в ситуації можливості банкрутства. Це пов’язано з 



 212 

тим, що  платоспроможність і ліквідність банків є поняттями 

відносними і базуються на припущенні, що вкладники не вилучать 

одночасно свої кошти з банків.  

Стрімка девальвація гривні та зростання нестабільності на ринку 

привели до вилучення значної частини депозитів з банківської 

системи. Це сприяло зростанню кількості неплатоспроможних банків, 

що ще більше посилило негативні тенденції. Фактично саме втрата 

депозитів і поставила стабільність банківської системи під загрозу.  

Усі банки пов’язані між собою через систему міжбанківських 

зв’язків. Банк, що не може виконувати свої зобов’язання перед 

вкладниками, перед іншими банками «потягне» за собою до кризи 

інші банки. Тому у банківській системі банкрутство одного банку 

може суттєво вплинути на порушення грошового обігу  в країні і 

викликати кризові явища в усьому банківському  секторі та 

спровокувати загальноекономічну кризу. 

До кінця 2013 року у банківській системі спостерігався стійкий 

приріст депозитів як фізичних так і юридичних осіб [2]. Саме 2014 рік 

з його «пост майданом», зміною влади, анексією Криму і врешті 

військовими подіями став кризовим для банківського сектору.  

Загальний обсяг депозитів за 2014 рік у національній валюті з 

початку року зменшився на 14,1% – до 362,9 млрд. грн., в т.ч. залишки 

на  депозитних рахунках фізичних осіб – на 20,2% і становлять 202,5 

млрд. гривень. Обсяг депозитів в іноземній валюті зменшився на 

29,6% – до 21,7 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому 

числі фізичних осіб – на 38,0% до 14,2 млрд. дол. США [1].  
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Депозитний портфель фізичних та юридичних осіб впродовж 

всього 2014 року зменшувався (рис.1).  

 

Рис. 1.  Динаміка депозитів фізичних та юридичних осіб ( у гривні та 

іноземній валюті)  у 2014 р.  поквартально 

 

Рис.2.  Динаміка депозитів (у гривні та іноземній валюті)  у 2014р.  в 

розрізі фізичних та юридичних осіб поквартально 
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Враховуючи динаміку відтоку депозитів фізичних і юридичних 

осіб з банківського сектору, можна з упевненістю сказати, що довіра 

населення до банківської системи впала до кризового рівня.   

В такій ситуації держава в особі НБУ перш за все застосовує 

регулюючі дії спрямовані на відновлення довіри вкладників, 

забезпечення вчасного проведення розрахунків і стабілізацію 

діяльності банків, унеможливлення спекулятивних операцій банків. 

Запроваджуються додаткові спеціальні механізми підтримки 

ліквідності банків, збільшуються  обсяги такої підтримки, 

пом’якшуються  вимоги до формування банками  обов’язкових 

резервів, на валютному ринку застосовуються тимчасові регулюючі 

заходи. Одночасно через інструменти процентної політики 

стимулюється повернення коштів у банківську систему. 

  

Список використаних джерел: 
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ПРО ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 

НЕБАНКІВСЬКОГО ТИПУ У ФІНАНСУВАННІ ЕКОНОМІКИ 

Черкасова С.В.,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Львівська комерційна академія 
 

Перехід економіки країни на засади ринкового господарювання 

обумовив зміни в структурі фінансування вітчизняної економіки. 

Поряд з традиційним бюджетним фінансуванням набули розвитку 

банківське кредитування та фінансування через механізми 

фінансового ринку. Співвідношення між останніми залежить від 

обраної країною моделі фінансового посередництва. 

Відповідно до реалізованої в Україні банкоцентричної моделі 

фінансового посередництва банкам належить ключова роль у 

фінансуванні економіки. Вона обумовлена історично пріоритетною 

роллю банків у здійсненні фінансових операцій та найбільшим серед 

фінансових установ обсягом нагромаджених ними активів. 

Дослідження впливу діяльності банків на економічне зростання 

в Україні доводить, що банківське кредитування мало суттєвий вплив 

на розвиток економіки лише до 2009 р., коли темпи зміни 

банківського кредитно-інвестиційного портфеля в річному вираженні 

були суттєво вищими за темпи приросту ВВП. Починаючи з 2010 р. 

річні темпи зростання ВВП, навпаки, почали перевищувати показники 

нарощування обсягу банківського кредитно-інвестиційного портфеля, 

що є свідченням залучення й активного використання інших джерел 

фінансування економічного розвитку країни. В складі таких джерел є 

інвестиційні ресурси, що залучені та нагромаджені інституційними 

інвесторами небанківського фінансового сектора (НФС), до складу 
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яких входять інститути спільного інвестування, страхові організації, 

недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки. 

Активний розвиток діяльності інституційних інвесторів 

небанківського фінансового сектора сприяє розширенню способів та 

збільшенню обсягів фінансування національної економіки, що, 

безперечно, справляє позитивний макроекономічний ефект.  

За нашими розрахунками, величина сукупних активів 

інституційних інвесторів НФС, спрямованих на розвиток економіки, 

на кінець 2013 р. становила близько 200,7 млрд. грн. За десятилітній 

період зазначений показник збільшився майже в 11 разів, що свідчить 

про динамічний розвиток діяльності таких фінансових інститутів та 

розширення альтернативних банківському кредитуванню способів 

фінансування національної економіки.  

Співвідношення величини сукупних активів інституційних 

інвесторів НФС, вкладених в інструменти фінансового ринку, до 

обсягу ВВП протягом останніх років виявило стійку тенденцію до 

зростання з 5,59 % у 2004 р. до 13,65 % у 2013 р. Незважаючи на 

наявний прогрес в нарощуванні активів, за цим показником 

інституційні інвестори НФС в шість разів поступаються банкам.  

Найбільш потужними інвесторами національної економіки серед 

інститутів НФС є інститути спільного інвестування та страхові 

організації. В структурі сукупних активів інституційних інвесторів 

НФС, вкладених в інструменти фінансового ринку, на кінець 2013 р. 

78,9 % припадало на інститути спільного інвестування, 18,9 % - на 

страхові організації, 1,0 % - на недержавні пенсійні фонди (НПФ) та 

1,2 % - на кредитні спілки. Можна стверджувати, що в сучасних 
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умовах інвестиційні вкладення НПФ та кредитних спілок є мізерними 

і не справляють будь-якого вагомого впливу на розвиток економіки. 

За останні десять років спостерігається тенденція до збільшення 

масштабів фінансування вітчизняної економіки за рахунок коштів, 

нагромаджених інститутами спільного інвестування та страховиками. 

Особливо динамічного розвитку набула діяльність венчурних 

інвестиційних фондів. Стабільно високі темпи нарощування активів 

демонструють НПФ, проте обсяги їх активів залишаються мізерними. 

Проведені розрахунки доводять, що останніми роками зростає 

роль інституційних інвесторів небанківського типу у фінансуванні 

економічної діяльності шляхом розміщення нагромадженого капіталу 

в інструментах фінансового ринку. Така тенденція має, безперечно, 

позитивний вплив на вдосконалення структури фінансування 

національної економіки та її розвиток. Подальша дія цієї тенденції 

буде сприяти розширенню способів фінансування господарської 

діяльності, зростанню конкуренції між фінансовими установами за 

кошти заощаджувачів та здешевленню вартості інвестиційного 

капіталу.  
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Одним із ключових чинників забезпечення платоспроможності 

та конкурентоспроможності страхової компанії є достатній розмір 

капіталу. Розвиток страхового ринку сприяє формуванню 

довгострокових інвестиційних ресурсів в економіку країни, адже 

страхові компанії у процесі своєї діяльності не лише надають 

страховий захист, але і виступають посередниками між інвесторами та 

позичальниками через механізм накопичення значних грошових 

ресурсів платників страхових премій. Визначальним фактором 

успішної діяльності страхових компаній є наявність достатнього 

розміру власного капіталу. 

Вітчизняні страхові компанії мають потребу у зростанні 

величини їх капіталу. Це зумовлено тим, що розмір їх капіталу має 

бути достатнім для реалізації таких завдань: 

 забезпечення відшкодування втрат страхувальникам при 

настанні страхових випадків в обсягах, які задекларовано у страхових 

договорах; 

 здійснення витрат на утримання персоналу та інших витрат, 

пов'язаних із здійсненням страхової діяльності; 

 виплати вартості кредитних послуг та повернення 

позикового капіталу згідно з визначеними умовами кредитування: 

 відшкодування вартості превентивних заходів, спрямованих 
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на усунення або зменшення ймовірності настання страхових випадків; 

 виплати дивідендів засновникам-акціонерам страхової 

компанії. 

Капітал страховика за джерелами його походження складається 

із власного, залученого і позиченого.  

Важливою складовою капіталу страховиків є власний капітал, 

значущість якого обґрунтовується таким: 

 методи розрахунку страхових резервів не дають повної 

гарантії їх достатності для здійснення страхових виплат у силу впливу 

внутрішніх та зовнішніх негативних факторів; 

 страхових резервів може виявитися недостатньо для 

покриття зобов’язань у разі стрімкого збільшення обсягів страхової 

діяльності; 

 для збереження власних конкурентних позицій страхова 

компанія повинна постійно розвиватися, розширюючи свою 

присутність на завойованих ринках збуту, виходячи на нові ринки, 

залучаючи нових клієнтів та розробляючи нові продукти, що потребує 

значних матеріальних витрат та гарантій.  

Важливе значення надійності страхових компаній спонукає 

законодавців як України, так і інших країн світу до встановлення 

вимог щодо розміру та порядку формування власного капіталу. 

Важливим елементом власного капіталу страховика є статутний 

капітал. Статутний капітал у страховій діяльності має дещо інше 

призначення, ніж в інших галузях. Він не тільки забезпечує статутну 

діяльність страховика, а й слугує джерелом покриття страхових 

виплат у разі недостатності інших коштів. Через те, що статутний 
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капітал від самого початку заснування страхової компанії формує 

основу її фінансової надійності, його розміру приділяється дуже 

велика увага як з боку страховиків, так і з боку наглядових органів.  

Постійне збільшення власного, і в тому числі, статутного 

капіталу страховиків є необхідним для страхового ринку та особливо 

важливим з огляду на необхідність підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних страховиків в умовах 

євроінтеграції України. 
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