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ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

МЕТОДОЛОГІЇ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

У сучасних ринкових умовах для досягнення, утримання та 

розширення своїх конкурентних позицій на ринку підприємства повинні 

мобільно й адекватно реагувати на всі зміни, які відбуваються навколо  та 

запроваджувати заходи щодо покращення управління фінансового 

потенціалу. Окреслення цілей підприємства та розробка раціональної 

стратегії для їх досягнення вимагає ефективного управління фінансовими 

ресурсами та реальної оцінки існуючих можливостей підприємства до 

розвитку фінансового потенціалу.  З огляду на це важливим є дослідження 

сутності фінансового потенціалу підприємства та його структури з метою 

впровадження ефективної системи управління фінансовим потенціалом 

підприємств. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності фінансового 

потенціалу підприємства як економічної категорії за допомогою етимології 

аналізу базової дефініції «потенціал» та аналізу існуючих підходів до 

визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства». 

Поняття «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від 

латинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в 

господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. У сучасній 

економічній літературі термін «потенціал» розуміють як можливості, запаси, 

наявні сили та засоби, які можуть бути використані. Відповідно до сучасного 

тлумачного словника української мови під терміном «потенціал» розуміють 

«приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися 

за певних умов». Енциклопедія трактує вказаний термін як «ступінь, 

потужність (приховані можливості) у якому-небудь відношенні». Таким 

чином, термін «потенціал» означає наявність у кого-небудь (будь це окремо 

взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) 

прихованих можливостей, які ще не виявили, або здатність діяти у 

відповідних сферах.  

Серед поняття «фінансовий потенціал» найпоширенішим є ресурсний 

підхід, менш популярним є пояснення, які пов’язують фінансовий потенціал 

з показниками фінансової стабільності підприємства. Одним із прихильників 

такого трактування фінансового потенціалу як показника фінансової 

стабільності є Єгоров П. Він розглядає фінансовий потенціал як сукупність 

фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства, які дають змогу 

проводити високоефективну інвестиційну діяльність підприємства, яка 

орієнтована на забезпечення прибуткової та сталої господарської діяльності 

[8, с.20]. 
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На думку В. Ковальова фінансовий потенціал – це характеристика 

фінансового положення та фінансових можливостей підприємства [6, с. 236].  

Схоже трактування фінансового потенціалу існує і у Бритченко І. Він вважає, 

що «фінансовий потенціал – це обсяг власних, позикових та залучених 

фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для 

здійснення поточних і перспективних витрат» [4, с. 100].     

В. Бикова та Ю. Ряснянський характеризують фінансовий потенціал як 

рушійну силу, яка необхідна для переведення сконцентрований на 

підприємстві ресурсів із статичного стану в динамічний, що забезпечує 

ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства [2, с. 58].  

Але у цьому визначенні не враховуються зовнішні фактори, які впливають на 

розвиток підприємства. Дані автори говорять тільки про наявні в 

підприємства фінансові ресурси і не торкаються проблеми оцінки процесу їх 

залучення.  Але фінансові ресурси є специфічним видом ресурсів і не можна 

зневажати джерелами їх формування з огляду на те, що вони можуть бути 

платними, а також в певні періоди можуть виступати факторами, що 

спричиняють загрозу втрати платоспроможності підприємства і його 

подальшого функціонування. Висока динамічність фінансових ресурсів 

пояснюється тим, що джерелами їх формування є власні та залучені кошти, 

структура та поелементний склад яких постійно змінюється, відповідно до 

чого змінюється фінансовий потенціал на підприємстві.  

Борко Ю. дає пояснення фінансовому потенціалу зі сторони ресурсного 

підходу. Під фінансовим потенціалом він розуміє відповідним чином 

структуровані фактично наявні у підприємства фінансові ресурси (наявний 

фінансовий потенціал), а також існуючі потенційні можливості їх залучення 

зі сторони (можливий фінансовий потенціал) [3, с. 105]. 

Ільїна К. трактує фінансовий потенціал як сукупність можливостей 

підприємства, які визначаються наявністю і організацією використання 

фінансових ресурсів [5].  У своєму досліджені Т. Дороніна фінансовий 

потенціал розглядає як обсяг засобів, які об’єктивно можуть бути 

використані у створенні валового регіонального продукту і забезпеченні 

населення усіма соціально-економічними благами. 

Під фінансовим потенціалом підприємства також розуміється 

сукупність фінансових ресурсів і напрямки їх використання. Негативним в 

цьому підході є те, що фінанси розглядаються лише зі сторони їх обсягу 

залучення, напрямків розподілу та результатів використання, а можливості їх 

використання не конкретизуються критеріями ефективності використання.  

О. Бєлов характеризує фінансовий потенціал як сукупність фінансових 

спроможностей та можливостей, які підприємство має в своєму 

розпорядженні. При цьому йде наступна конкретизація: спроможності – це 

всі наявні фінансові ресурси підприємства, а можливості – це механізм, який 

забезпечує їх використання для досягнення певної мети і напрямки, які є 

наявними для підприємства з наявним потенціалом [1, с. 32].   
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Відтак, джерелом формування фінансового потенціалу є фінансові, 

інвестиційні та кредитні ресурси. При цьому, до фінансових ресурсів 

відносимо грошові доходи, накопичення та надходження, що перебувають у 

розпорядженні господарюючого суб’єкта та призначенні до виконання 

фінансових зобов’язань, здійснення витрат з простого і розширеного 

відтворення і економічного стимулювання підприємства. Кредитні ресурси - 

це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення 

його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення 

обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених 

коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє 

підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову 

діяльність.   

Вищенаведене дає підстави розглядати фінансовий потенціал як 

економічну категорію, що обумовлюється характеристикою поточних 

фінансовий ресурсів, структура і склад яких залежить від стратегічних цілей 

та стадії життєвого циклу суб’єкту господарювання, з одного боку, та як 

соціальну категорію, що залежить від людського фактору – з іншого боку. 

Гарантією відповідного рівня фінансового потенціалу є стійкі партнерські 

відносини з інвесторами, постачальниками, замовниками тощо. Тобто 

фінансовий потенціал – це сукупність не тільки фінансових ресурсів 

підприємства за допомогою яких воно здатне отримати прибуток та досягти 

поставленої мети своєї діяльності, а й соціального фактору, без якого 

неможливе ефективне управління та розподіл фінансових ресурсів. 
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ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальним для цілісності господарської системи підприємства є 

прийняття економічних рішень відносно стратегічного передбачення 

управління доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових 

потоків, управління структурою капіталу та іншими аспектами його 

діяльності. 

Забезпеченість підприємства необхідною сумою капіталу та різних 

видів активів є основою його функціонування і запорукою стабільного 

позиціювання на ринку. Адже, саме фінансове забезпечення господарської 

системи підприємства є необхідною умовою реалізації поставлених 

стратегічних завдань. 

Дослідження механізму стратегічного управління прибутком 

підприємства проводились як вітчизняними, так і закордонними вченими-

економістами: Бланком І. О., Воронковою А. Е., Дем’яненком І. В., 

Іващенком В. І., Кочетковою В. М., Лігоненком Л. О., Оборською С. В., 

Тарасенком Н. В., Шершьовою З. Є, зарубіжними Артеменком В. Г., 

Гіляровською Л. Т., Грачовою А. В., Джобордом Дж., Єфімовою О. В., 

Савицькою Г. В., Стояновою О.С. Уолшом К. 

Очевидним є і те, що умовою життєздатності та основою розвитку 

будь-якого підприємства є забезпечення його прибутковості.  

Прибутковість підприємства - це головний компонент загальної 

стійкості підприємства, що являє собою об’єкт фінансового управління його 

господарською діяльністю та характеризує стан фінансових ресурсів як 

забезпеченість пропорційного, збалансованого розвитку при збереженні 

платоспроможності, кредитоспроможності в умовах припустимого рівня 

ризику [1, с. 301].  

При цьому, управління прибутком підприємства являє собою систему 

принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних 

із забезпеченням постійного його зростання, збереженням 

платоспроможності і кредитоспроможності, підтриманням фінансової 

рівноваги. 

Зрозуміло, що управління прибутком підприємства та його стратегічна 

націленість має певні особливості: по-перше, відповідає ознакам 

підпорядкованості до загальної системи управління господарсько-

фінансовою діяльністю підприємства; по-друге, залежить від економічних 

особливостей конкурентного середовища та організаційно-правової форми 
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функціонування підприємства; по-третє, завжди пов’язано з постійною дією 

певних фінансових ризиків погіршення економічної урегульованості 

використання ресурсного потенціалу. 

На нашу думку, процес стратегічного управління прибутком 

підприємства необхідно розглядати на основі економічних принципів, що 

адекватні умовам та особливостям на різних рівнях господарської діяльності. 

Враховуючи економічні можливості підприємств в умовах ринкового 

середовища, ми пропонуємо наступні принципи стратегічного управління 

прибутком суб’єкта господарювання (рис. 1). 

 

 Доцільно відзначити, що у системі стратегічного управління 

прибутком важливу роль відіграє визначення головної мети, адже саме вона 

визначає концепцію розвитку підприємства, основні напрями його ділової 

активності та служить орієнтиром у середовищі ринкових перетворень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, головною метою управління прибутком підприємства є 

забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку 

підприємства у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня 

ризику. Відповідно, забезпечення високого рівня прибутковості підприємства 

в процесі його розвитку та функціонування забезпечується формуванням 

оптимальної та гнучкої структури капіталу, забезпеченням постійної 

платоспроможності та ліквідності, збалансуванням грошових потоків, 

забезпеченням кредитоспроможності, вільним маневрування грошових 

- системність управління прибутком; 

- комплексний характер формування 

управлінських рішень; 

- гнучкість процесу управління прибутком 

підприємства; 

- науковість методів оцінки прибутку; 

- оптимальність вибору найбільш економічно 

вигідного варіанта при плануванні, що базується 

на альтернативній основі; 

- взаємна внутрігосподарська і внутрівідомча 

узгодженість планів та координацію дій 

ефективного використання фінансових ресурсів; 

- визначення провідних ланок і напрямків 

першочергового спрямування коштів 

- врахування рівня фінансових ризиків; 

- інтегрованість із загальною системою 

управління підприємством; 

- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку 

підприємства; 

- високий динамізм управління 

прибутковістю; 

- постійне зростання інтенсивності обороту 

грошових потоків; 

- соціальна орієнтованість скерування 

грошових ресурсів на економічний розвиток 

 

Принципи стратегічного управління прибутком 

підприємства 

Рис. 1. Економічні принципи стратегічного управління прибутком  

 

 

 

 

Загальні Специфічні 



8 

 

коштів, забезпеченням оптимальної структури активів та постійним 

стабільним перевищення доходів над витратами. 

Отже, спроможність підприємства вчасно здійснювати платежі, 

фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити 

непередбачені потрясіння і підтримувати свою ліквідність в умовах 

стратегічної націленості свідчить про його стійкий фінансовий стан, і 

навпаки.  

Стратегічне управління прибутковістю підприємства забезпечує 

стабільну платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої є 

можливості постійної збалансованості активів і пасивів, доходів і витрат, 

позитивних і негативних грошових потоків.  

В умовах ринкових перетворень перспективи подальших досліджень 

системи стратегічного управління прибутком підприємства уможливлюють 

формування моделі розробки конкретних рекомендацій, що спрямовані на 

ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового 

стану при різноманітності варіантів досягнення прогнозних орієнтирів. 
Література: 

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2002. – 

895 с. 

2. Гиляровская Л. Т., Вехорева А. А. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с. 

3. Ефимова О. В. Финансовый анализ. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд – во 

«Бухгалтерский учет», 1999. – 352 с. 

4. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е., Медяник В. Ю., Назаров В. В. Малий бізнес: 

стійкість та компенсаторні можливості. Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 328с. 

5. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент. Российская практика. Научная 

монография. – М.: Перспектива, 1995. – 320 с. 

6. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.:   А.С.К., 2003. 

– 240 с. 

Органіста Б., студент  ЛКА,  

Науковий керівник:  

к.е.н., доц. Гринкевич С.С., ЛКА 

 

РОЛЬ КОНЦЕПЦІЇ УВП В ТЕОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Наукове обґрунтування  вибору головної  стратегічної цілі 

підприємства, що забезпечить його тривалу, стійку позицію на ринку, 

виступає одним з ключових факторів ефективного функціонування 

підприємства в сучасних умовах. Всі інші можливі цілі, а саме: задоволення 

потреб споживачів, максимізація обсягу реалізації продукції (послуг), 

отримання прибутку, формування корпоративної культури – виступають лиш 

в якості засобів досягнення основної цілі. 

Зростання потенціалу підприємства лежить в основі розробки системи 

стратегічного планування, в результаті якої підприємство зосереджує свої 

зусилля на найважливіших напрямках своєї підприємницької діяльності. 
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Існуючі за кордоном теорії вартісної оцінки потенціалу підприємств мають 

багатовікову історію. Вони передбачають не лише сумування грошових 

затрат по конкретному майновому об’єкту, а й використання багатьох інших 

перспективних методів. 

Сучасні погляди на вартісну оцінку підприємства виражені концепцією 

«управління вартістю підприємств» (УВП), яка була започаткована в 

середині 1980-х років в США вченими Т. Коуплендом, Т. Коллером, Д. 

Мурріном, Жирі-Делуазоном, Ебергардом фон Ленайзеном.  Останні роки, 

дослідженням проблем, пов’язаних з застосуванням системи УВП в теорії 

оцінки потенціалу підприємства, займалися такі вітчизняні науковці, як О. 

Мендрул, В. Панков, Я.Маркус. 

Метою даної статті є з’ясування ролі системи управління вартістю 

підприємства в теорії оцінки потенціалу підприємства. 

Управління вартістю підприємства являє собою сучасний метод 

управління, що передбачає реалізацію головної цілі його функціонування – 

збільшення в часі ринкової вартості шляхом реструктуризації об’єкту, 

реалізації бізнес-процесів, бізнес-проектів, реінженирингу тощо [4]. 

УВП – це проектування бажаного майбутнього підприємства. Воно 

являється однією з сучасних концепцій менеджменту, яка ґрунтується 

переважно на використанні доходного підходу до оцінки вартості бізнесу. За 

цим підходом вартість підприємства визначається як сума дисконтованих 

грошових потоків (Discounted cash flow – DCF) прогнозного періоду. При 

цьому грошові потоки коригуються на індекси інфляції і ризиків. 

Накопичений позитивний досвід застосування наведеної концепції в 

країнах Європи і Азії викликав зацікавленість вітчизняних підприємств. Його 

почали використовувати в оціночній діяльності відповідно до вимог західних 

інвесторів. 

Сьогодні в Україні бізнес не обов’язково створювати «з нуля». Великі  

компанії готові надати перевагу  купівлі хоча і невеликого, проте діючого 

підприємства. Особливою популярністю користуються виробнича сфера 

(26,8% від загального обсягу обороту); торгівля (16.67 %); гральний, 

спортивний бізнес, розваги, туризм (8,18%).  

Ніша українського ринку купівлі-продажу бізнесу вже достатньо 

переповнена пропозиціями. Потенційними покупцями визначені пріоритетні 

умови  щодо придбання діючого підприємства. Статистика свідчить, що 

основна перевага   надається   придбанню   контрольного   пакету  акцій 

підприємств . 

В перспективі, на ринок продажу готового бізнесу буде виставлятися 

значно більше різноманітних підприємств. Тому, збільшення вартості 

підприємства або підвищення його потенціалу відповідає довгостроковим 

інтересам всіх зацікавлених сторін в  успішному бізнесі. Успіх в досягненні 

достатньо високого показника, що відображає потенціал підприємства, 

можливий лише завдяки впровадженню в повсякденну практичну діяльність 

підприємства концепцію УВП, яка передбачає застосування нових, більш 
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ефективних систем планування на різних рівнях управління, матеріального 

стимулювання підрозділів і окремих працівників за досягнення високих 

ключових показників вартості бізнесу [2]. 

Структурними компонентами системи УВП є: 

- вироблення обґрунтованої стратегії розвитку; 

- визначення цільових нормативів (короткострокових і довгострокових) 

для цільових одиниць; 

- планування бюджетів (фінансове забезпечення); 

- оцінка кінцевих економічних результатів діяльності підрозділів на 

різних рівнях управління підприємством і організація найбільш ефективних 

систем заохочення. 

Управління вартістю відіграє важливу роль в теорії оцінки потенціалу 

підприємства, оскільки виконуються такі ключові правила: 

Ефективність – головна мета. Управління вартістю допомагає 

визначити конкретні задачі фінансової діяльності, які підприємство ставить 

перед собою. 

Стратегія і структура – важливі елементи системи управління вартістю. 

Управління вартістю допомагає підприємству вибрати одну з альтернативних 

стратегій і оцінити ресурси, необхідні для реалізації стратегічних планів. 

Робочі групи – основні структурні елементи організації. Їм потрібні 

чіткі цільові нормативи ефективності і правильні показники для її виміру. 

Управління вартістю допомагає підприємству вибрати ці нормативи і 

показники. 

Дуже важливо визначити зони особливої уваги, що вимагає йти на  

компроміси. Виявляючи ключові фактори вартості, управління вартістю 

створює основу для вибору правильних компромісів між конкуруючими 

цілями підприємства. 

Таким чином, управління вартістю – це інтегруючий процес, 

направлений на якісне покращення стратегічних і оперативних рішень на всіх 

рівнях організації за рахунок концентрації спільних зусиль на ключових 

факторах вартості. 
Література: 

1. Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. 

2-е изд. – М.:Олимп-бизнес, 2002. 

2. Маренков В.Н. Демшин В.В. Концепция управления  стоимостью // Управление 

компанией. –   2001. – №4 // http: //www.cfin.ru. 

3. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. – К.:КНЕУ, 2002. 

–   272 с. 

4. Царев В.В., Кантарович А.А. Управление стоимостью бизнеса – главная цель 

предприятия // Мост. –   2000. – №44.  –  с. 39-41. 

5. www.E-buysell.biz. 

Цікало А.В., магістр, ЛКА, 

Науковий керівник:  
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http://www.e-buysell.biz/


11 

 

УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління капіталом підприємства є одним з найважливіших 

функціональних напрямків фінансового менеджменту . На первісному етапі 

розвитку цієї функції як об'єкт управління виступав переважно економічний 

капітал, управління яким було спрямовано на підвищення його 

прибутковості. Однак розвиток уявлень про капітал як форму фінансових 

ресурсів обумовив виділення як об'єкту управління і фінансового капіталу.  

В останній час у літературних джерелах, присвячених проблемам 

фінансового менеджменту і управління капіталом [1,2,3], підходи до прояву 

економічної сутності капіталу знайшли своє відображення в наступному: 

управління капіталом суб'єкта господарювання містить у собі управління 

формуванням капіталу (об'єкт управління – капітал з позиції фінансового 

менеджменту чи фінансовий капітал) і управління використанням капіталу 

(об'єкт управління – капітал як економічний ресурс). На наш погляд, 

максимальна ефективність системи управління капіталом підприємства може 

бути забезпечена тільки у випадку гармонізації як процесу формування, так і 

процесу використання капіталу. 

У зв'язку з цим управління позиковим капіталом підприємства 

складається з процесів управління формуванням і використанням капіталу 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система управління позиковим капіталом підприємства [1, 

с.132] 

 

Управління позиковим 

капіталом підприємства 

Процес управління формуванням 

капіталу підприємства  
Процес управління використанням 

капіталу підприємства  

 

Мета: Задоволення потреби в 

придбанні необхідних активів і 

оптимізація структури капіталу з 

позицій забезпечення умов 

ефективного його використання 

 

 

Мета: забезпечення максимізації 

добробуту  власників підприємства в 

поточному та перспективному періодах 
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Процес реалізації зазначених цілей повинен передбачати виконання 

наступних функцій [3, с. 102]: 

1. Фінансова функція. Характеризує процес формування різних видів 

капіталу і розподілу фінансових ресурсів; 

2. Виробнича функція. Формує політику управління використанням 

капіталу в операційному процесі. Забезпечує управління використанням 

операційного основного й оборотного капіталу; 

3. Відтворювальна функція. У своєму русі капітал підприємства 

проходить низку послідовних стадій, у результаті чого створюється нова 

додана вартість, а також відшкодовується і відтворюється сам капітал; 

4. Накопичувальна функція. Пов'язана зі зростанням розміру капіталу, 

що є одним з головних чинників стимулювання економічного розвитку, 

використанням капіталу в інвестиційному процесі; 

5. Інвестиційна функція. Передбачає розробку політики управління 

використанням капіталу в інвестиційному процесі. Це досягається через 

функцію інвестування, завдяки чому капітал у формі реальних і фінансових 

інвестицій надходить у господарський обіг і створює нову вартість капіталу 

підприємства; 

6. Вартісна функція. Відображає вартісну оцінку сукупного капіталу 

підприємства і його окремих видів. Використання цієї функції дозволяє 

оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, 

обґрунтувати його ринкову вартість. 

Ефективність і якість управління капіталом багато в чому залежить від 

його структури. Критичний аналіз сучасної економічної і фінансової 

літератури, присвяченої проблемі управління структурою капіталу, 

дозволив зробити висновок про те, що в даний час відсутній єдиний підхід 

до визначення змісту цієї категорії.  
Література: 

1. Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: учеб.пособие / 

В.А.Горемыкин, Н.В.Нестерова. – М.: «Дашков и К», 2009. – 594с. 

2. Горовий Д.А. Капітал підприємства: формування та розподіл. Навчально-

методичний посібник в схемах та таблицях/ Д.А. Горовий., К.О. Федотова– 

Харків: Видавництво ХНАДУ, 2013. – 84 с. 

3. Грабовецький Б.Є.Економічне прогнозування та планування : навч.посіб. / 

Б.Є.Грабовецький . – К.: ЦУЛ, 2012. – 170 с. 
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК МІРА НАЯВНИХ РЕСУРСІВ І 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА 

 

Кадровий потенціал як міра наявних ресурсів і можливостей 

працівника забезпечує багато процесів у суспільстві: взаємодію людей; 
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соціальні запити суспільства на необхідні якості працівника; соціальну  

орієнтацію особистості.  Для  того,  щоб  користуватися попитом на ринку 

праці, необхідно враховувати потреби в працівниках певної кваліфікації, 

тобто в необхідних суспільству професіях, інноваційних і творчих 

можливостях; формування бази для оцінки соціальної значимості 

особистості. 

Винагорода за працю, не виключаючи торгу з приводу ціни, є засобом 

взаємної компенсації інтересів суспільства та працівника. Якщо суспільство 

не влаштовує якість кадрового потенціалу, воно мобілізує резерви для 

узгодження міри потреби й міри пропозиції (шляхом контролю, навчання або 

звільнення). Таким чином, кадровий потенціал працівника є сферою 

перехрещення інтересів суспільства й особистості. Цей процес зображений 

графічно на рис 1. 

Можна виділити наступні різновиди кадрового потенціалу працівника: 

- кадровий потенціал окремої особистості − це кадровий потенціал 

конкретного працівника, що має певну якість; 

- кадровий потенціал типового працівника, що існує на певній території 

у певний період, він належить також і сукупному носієві індивідуального 

кадрового потенціалу − потенціалові професійного співтовариства 

працівників; 

- сукупний кадровий потенціал виробничої групи − безліч окремих 

колективних потенціалів, що існують зараз у даному місці, носієм його є 

безліч груп − сукупний носій колективного кадрового потенціалу. 

Таким чином, на нашу думку, існує три основних рівні кадрового 

потенціалу: кадровий потенціал працівника, кадровий потенціал 

підприємства і кадровий потенціал суспільства. 

Кадровий потенціал працівника є складною системою, що виникає в 

результаті взаємодії особистості з предметним і людським середовищами, 

утвореною іншими працівниками (групами) з їхнім трудовим потенціалом, 

створеною і використовуваною техніко-технологічною, матеріальною, 

інформаційною та іншою базами, умовами праці, системою, що забезпечує 

відтворення розумових і фізичних витрат. 

Кадровий потенціал підприємства − система якостей якого-небудь 

конкретного трудового колективу, пов’язана з обов’язковим 

взаємодоповненням, взаємозалежністю і взаємодією його членів. 

Кадровий потенціал суспільства − це, по-перше, сукупність умов, що 

забезпечують реалізацію кадрового потенціалу працівника; по-друге, нова 

якість, що виникає при цільовому об’єднанні індивідів і колективів у ході 

їхньої трудової взаємодії. Кадровий потенціал працівника − інтегруючий 

показник ступеня соціальної стійкості суспільства і рівня розвитку його 

практичної готовності до інновацій [1, с.5]. 

Кадровий потенціал працівника набуває статусу “ предметності ” у 

діяльності − трудовій поведінці. Досліджуючи, заміряючи трудову поведінку, 
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можна одержати уявлення про стан кадрового потенціалу; вивчаючи його 

стан, можна прогнозувати поведінку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура кадрового потенціалу підприємства 
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Рис. 2.  Система взаємообміну між кадровим потенціалом працівника і 

суспільства через досягнення працівника 

У кожен даний момент кадровий потенціал поєднує в собі кількісно-

якісні властивості. Якість будь-якого об’єкта тісно пов’язана з його 

кількісними характеристиками, тому ключовим для осмислення кадрового 

потенціалу працівника є поняття “ міра ”. Підхід до кадрового потенціалу 

як міри наявних ресурсів і можливостей особистості, реалізованих у 

процесі трудової поведінки, створює реальну можливість його 

моделювання. За допомогою моделі є можливість:  

- вимірювати характеристики конкретного працівника; 

- фіксувати результати дослідження кадрового потенціалу 

(психологічні, соціологічні, статистичні) і виражати їх науковими 

поняттями, пояснювати, розкривати їх сутність; 

- перевіряти практичну необхідність наявних знань і вмінь працівника, 

прогнозувати й оцінювати його майбутній стан. 

Таким чином, кадровий потенціал підприємства - це система складових 

частин  індивідуальних трудових потенціалів окремих працівників. Уже 

саме об'єднання працівників у єдиний і планомірно організований процес 

праці породжує ефект колективної праці, що перевершує суму сил 

працівників, що діють індивідуально. Розвиток персоналу - багатогранне і 

складне поняття, що охоплює широке коло взаємозалежних психологічних, 

педагогічних, соціальних і економічних проблем.  
Література: 
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2. Профіль гідної праці в Україні. Під ред. Іванкевича В.В. Міжнародна 

організація праці, 2011. – 98 с. - http://ua.fru.org.ua/wp-

content/uploads/2011/04/urainienne_lr.pdf. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України ефективне управління 

наявними ресурсами вимагає здійснення оптимізації ресурсного 

потенціалу підприємства. В умовах ринкової економіки найбільш 

пріоритетними є фінансові ресурси, оскільки це єдиний вид ресурсів, який 

трансформується безпосередньо і з мінімальним тимчасовим благом у 

будь-який інший, що підвищує значимість управління структурою капіталу 

як співвідношенням власних та позичкових засобів. І від того, наскільки 

ефективно і доцільно вони трансформуються в основні й оборотні активи, 

залежить фінансовий добробут підприємства в цілому, його власників і 

працівників [2]. 

Формування структури капіталу на багатьох українських 

підприємствах здійснюється інтуїтивно або ж відповідно до традицій, без 

належного аналітично-математичного обґрунтування, що обумовлює 

необхідність теоретичних розробок у цьому напрямку. 

Одним з визначальних етапів прийняття будь-яких фінансових рішень є 

аналіз чинників, що впливають на комерційний ризик, виходячи з оцінки 

якого приймається рішення про припустимий рівень фінансового ризику і 

формується цільова структура капіталу. Як відзначалося, під цільовою 

структурою капіталу в роботі розуміється таке співвідношення власного і 

позикового капіталу, яке фіксується при прийнятті інвестиційних і 

фінансових рішень. Така структура є динамічною, тому що має ознаки 

рефлексивності, тобто можливості зміни в часі як реакції на зміну умов 

виробництва і реалізації продукції. Якщо фактична частка позикового 

капіталу є нижчою, ніж у цільовій структурі, то збільшення капіталу 

здійснюється через розміщення облігаційної позики чи залучення 

довгострокових банківських позичок. У тому випадку, коли частка 

позикового капіталу перевищує її значення в цільовій структурі, рішення 

приймаються з вибору джерел власного капіталу (нерозподілений 

прибуток, додаткова емісія акцій тощо). 

Прийняття управлінських рішень з управління структурою капіталу – 

це процес пошуку оптимального рішення щодо вибору між рівнем ризику і 

прибутковістю. Так, наприклад, зростання частки позикового капіталу 

збільшує нестабільність чистого грошового потоку, тобто підвищує ризик; 

при цьому більш висока частка позикового капіталу забезпечує більшу 

прибутковість на власний капітал. Таким чином, метою управління 

структурою капіталу є мінімізація витрат при залученні довгострокових 

джерел фінансування і забезпечення максимального ефекту від вкладених 

грошових коштів. 

Вибір оптимального рішення впливає на ринкову оцінку акцій і 

акціонерного капіталу підприємства – з одного боку, високий ризик веде 
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до зниження ціни акції, а з іншого – висока очікувана прибутковість 

підвищує її ціну. 

Беручи до уваги зазначене, під оптимальною структурою капіталу 

необхідно розуміти таке співвідношення між власним та позичковим 

капіталом, яке забезпечує оптимальне сполучення ризику і прибутковості і, 

отже, максимізує ринкову оцінку всього капіталу у певний момент часу, 

що характеризується сформованими внутрішніми і зовнішніми умовами. 

Слід зазначити, що цільова структура капіталу є оптимальною не 

завжди, що пов'язано з наступними чинниками: 

- комерційним ризиком, властивим використовуваним реальним 

активам. Чим вищий комерційний ризик підприємства, тим нижча в 

цільовій структурі частка позикового капіталу або вона відсутня взагалі; 

- податковими умовами, що призводять до фактичного зниження 

вартості позикового капіталу; 

- необхідністю збереження фінансової гнучкості. З огляду на майбутню 

потребу в рості капіталу передбачається збереження резерву позичкової 

потужності на визначених умовах; 

- стилем фінансового керівництва, що залежить від психологічних 

особливостей управлінського персоналу підприємства, ступеня 

концентрації в його руках капіталу, можливості виходу на світові 

фінансові ринки. 

Пошук оптимальної структури капіталу – проблема, розв'язувана в 

рамках теорії структури капіталу. 

Основним завданням, що вирішується в теорії структури капіталу, є 

зіставлення витрат на залучення власного і позикового капіталу, а також 

аналіз впливу різних комбінованих варіантів фінансування на ринкову 

оцінку.  Поточна ринкова оцінка активів підприємства визначається як 

сума дисконтованих чистих потоків, породжуваних вкладеними коштами. 

Для обґрунтування оптимальної структури капіталу використовують різні 

моделі, наведені на рис. 1 [2]. 

Найбільшої популярності набули статичні моделі структури капіталу. 

Основне завдання, яке розв'язується в рамках таких моделей, полягає в 

обґрунтуванні існування оптимального співвідношення власного та 

позикового капіталу, що максимізує поточну оцінку активів і на підставі 

якої приймаються рішення про вибір джерел фінансування. 

Статичні моделі базуються на двох альтернативних теоріях структури 

капіталу, що пояснюють вплив залученого позикового капіталу на вартість 

використовуваного капіталу і відповідно на поточну ринкову оцінку 

активів підприємства: традиційній теорії і теорії Міллера-Модільяні. 
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Рис. 1. Моделі обґрунтування співвідношення власного та позикового 

капіталу підприємства 

 

В останній час найбільше визнання одержала компромісна теорія 

структури капіталу, яка основним своїм завданням визначає вибір 

оптимальної структури як компромісу між податковими перевагами 

залучення позикового капіталу і витратами банкрутства. Ця теорія не дає 

змоги конкретному підприємству розрахувати найкраще сполучення 

власного і позикового капіталу, але формулює загальні рекомендації для 

прийняття фінансових рішень. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В умовах глобалізації та інтеграції національної економіки потрібно 

виділити фінансову безпеку як основну категорію економічної безпеки 

суб’єктів господарювання, оскільки, якщо в суб’єктів господарювання будуть 

фінансові можливості вони зможуть забезпечити безпеку іншим складовим 

економічної безпеки. 

Фінансова безпека є рушійною силою економічної безпеки, основною 

деталлю роботи всього механізму. Вона відповідає за фінансову стійкість 

суб’єктів господарювання, недопущення банкрутства, оптимальну структуру 

капіталу, достатній рівень рентабельності, постійну ліквідність та 

платоспроможність, збільшення часки ринку, швидкість продажу цінних 

паперів на фінансовому ринку. 

Поняття «фінансова безпека суб’єктів господарювання» досліджується 

багатьма науковцями, на думку колективу авторів ( Т.Б. Кузека, Л.С. 

Мартюшевої, О.В. Грачова, О.Ю. Литовченка [1] ) є кількісно і якісно 

детермінованим рівнем його фінансового стану, що забезпечує стабільну 

захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 

ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього 

характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової 

філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його 

стійкого зростання в поточному і перспективному періодах. 

М.М. Єрмошенко [2] підкреслює, що фінансова безпека підприємства є 

такий його фінансовий стан, який характеризується, по-перше, 

збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів. Технологій і 

послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи 

підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і 

завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, 

забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.   

В праці В.В. Шелест [3] під фінансовою безпекою довірчого товариства 

(це і є суб’єкт господарювання) розуміє такий фінансовий стан, який 

характеризується збалансованістю стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, дозволяє забезпечити ефективну діяльність товариства 

за рахунок оптимального залучення майна, переданого установниками в 

управління в довгостроковому періоді. 

Виходячи з цього можна запропонувати таке формування фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання – це такий стан фінансових ресурсів, який 

забезпечить виконання і досягнення основної стратегії діяльності суб’єктів 

господарювання, можливість виявляти потенційні загрози і ризики, які 

виникають із внутрішнього і зовнішнього середовища, оперативно знаходити 

ефективні шляхи протидії, що дасть можливість забезпечити стійкий 
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фінансовий стан, можливість подальшого розвитку суб’єктів 

господарювання. 

Структура суб’єктів господарювання включає сукупність функцій і 

методів гарантування фінансової безпеки. Функціональні аспекти  полягають 

у виявленні відносно найважливіших задач управління фінансовою безпекою 

суб’єктів господарювання, або функцій. Конкретні методи і моделі повинні 

відповідати тим задачам, розв’язок яких за допомогою даних методів і 

моделей буде найбільш ефективним. Поділ вирішуваних проблем за 

функціональними аспектами забезпечує ефективне співставлення і 

взаємозв’язок різних методів управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання. Постійні зміни ситуацій на ринку вимагають від суб’єктів 

господарювання використання комплексних методів управління фінансовою 

безпекою в певній ситуації. Наперед виявляються, плануються, 

прогнозуються різні ситуації в яких може опинитися суб’єкт 

господарювання, в яких ефективним буде попередньо спланований порядок 

застосування певних методів управління фінансовою безпекою, які б дали 

змогу досягнути бажаного результату в задані терміни, з мінімальним 

використанням додаткових ресурсів та мінімальними негативними 

наслідками.  

Ефективна реалізація досягається за рахунок синергетики використання 

методів антикризового, фінансового та стратегічного менеджменту. 

Необхідність поєднання даних методів полягає в комплексі захисних реакцій, 

які забезпечать дані методи; можливість вчасно виявити ризики і загрози, які 

виникають; оперативно знайти шляхи їх вирішення з мінімальними втратами 

та негативними наслідками для фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

В умовах бурхливого розвитку техноглобалізму все більше науковців в 

своїх дослідженнях спираються на інструменти і методи синергетики. 

Засновником нового міждисциплінарного наукового напрямку є німецький 

учений Г. Хакен 70-ті роки ХХ ст. [4], головні питання цієї науки розробляли 

П. Глансдорфг, І. Прігожін  [5]. Г. Хакен в суть синергетики вкладав два 

змісти: перший, як появу нових властивостей  цілого, який складається із 

взаємодіючих об’єктів; другий зміст вимагав для своєї розробки співпрацю 

спеціалістів різних сфер діяльності [4]. 

Ця теорія дала новий прорив в науці поєднання не пов’язаних між собою 

наук і наукових можливостей. Синергізм виступає як концепція додаткових 

можливостей гарантування фінансової безпеки суб’єктів господарювання, а 

саме:  

- синергетика володіє дуже великими можливостями застосування 

різних інструментів, їх трансформації та інтеграції з іншими інформаційними 

потоками, які дають додаткові можливості [6]; 

- значна частина наукових досягнень мають в своїй основі поєднання 

різних наукових дисциплін та ідей з різних наукових областей. Синергетика 
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дає можливість використовувати поєднання різних підходів у забезпечені 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання [6]; 

- кожен суб’єкт господарювання має свій певний життєвий цикл, за 

допомогою синергетики можна володіти далекоглядними та гнучкими 

інструментами гарантування фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

на всіх етапах життєвого циклу, з урахуванням ризиків і загроз, які 

виникають [6]; 

- нелінійний розвиток фінансової сфери вимагає для формування 

фінансової безпеки використання інструментів та методів синергетики [6]; 

- сумарні зусилля дають більший ефект ніж поодинокі зусилля окремих 

одиниць [7]. 

  

 

Рис. 1. Синергетика методів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання 

 

Основною задачею методів управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання полягає в тому, що необхідно першочергово вирішити сферу 

застосування кожного методу в певній кризовій ситуацій. Правильно 

розподілити ресурси в залежності від пріоритетності вирішення проблем, і 

найефективніше їх використати [8]. 

Антикризовий менеджмент дає можливість попередити кризи, які 

виникають та вчасно на них зреагувати, знайти дієві механізми протидії їм.  

Фінансовий менеджмент характеризує ефективність використання 

фінансових ресурсів в залежності від пріоритетності вирішення задач. Стан 

фінансових ресурсів на певний момент часу дає можливість виявити ризики, 

які наближаються, побачити сильні і слабкі сторони діяльності суб’єктів 

господарювання. Стратегічний менеджмент стан суб’єктів господарювання 

відносно стратегій розвитку для забезпечення рівня безпеки. Поєднання цих 
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менеджментів в комплексі дадуть синергетичні ефекти управління 

фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. 

Функціональні аспекти фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

полягають в тому, що при аналізі розвитку фінансового, антикризового і 

стратегічного менеджментів, ми можемо побудувати ефективну систему 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих методів гарантування фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання, в умовах постійного ризику появи 

економічних криз. 
Література: 

1. Фінансова безпека підприємства: навчальний посібник / Т.Б. Кузьменко, Л.С. 

Мартюшева, О.В. Грачов, О.Ю. Литовченко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 

300с.  

2. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і 

підприємництво 6 наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – К.: 

Національна академія управління, 2010. – 232 с. 

3. Шелест В.В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства / В.В. 

Шелест. - // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 3(93). – С. 181-184. 

4. Хакен Г. Информация и самоорганизация / Г. Хакен. – М.: URSS, 2005. 

5. Глансдорф П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и 

флюктаций / П. Глансдорф, И. Пригожин. – М., - 1973. 

6. Голов Р.С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных 

организаций (теория и методология) / Р.С. Голов, А.В. Мыльник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 420 с. 

7. Мойсеєнко І.П. Синергетичні механізми управління інтелектуальним 

потенціалом господарських систем / І.П. Мойсеєнко // Вісник львівського 

університету. Серія економ. – Львів. 2008. – Вип. 40. – С. 364-367. 

8. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: Опыт компаний 

малого и среднего бизнеса. / Л.В. Шуклов. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2010. – 240 с. 

 

Білоніжка У.З., студентка НУ «Львівська політехніка», 

Науковий керівник:  

к.е.н., асистент кафедри маркетингу та логістики Маргіта Н.О., 

НУ«Львівська політехніка»  

 

ЧИННИКИ  ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Досвід провідних компаній світу доводить, що основним фактором 

отримання суттєвих конкурентних переваг у сучасному глобалізованому світі 

є висока ефективність логістичних процесів. Саме завдяки логістиці 

організації забезпечують необхідний рівень обслуговування кінцевого 

клієнта, надаючи йому певні додаткові корисності (цінності): гарантія 

високої якості товару; забезпечення привабливих умов поставок; надання 

пільгових умов поставок; забезпечення просторово-часових умов попиту і 

пропозиції. 
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Логістичні витрати – складова частина загальних витрат підприємства, 

що є витратами, які супроводжують рух матеріального потоку, тобто 

формуються паралельно з ним, для виконання головної задачі 

функціонування логістичної системи – доставки товару в потрібне місце, в 

потрібній кількості, за певний термін і при заданому рівні витрат [1, с. 124]. 

Як показує практика, основними складовими логістичних витрат є 

транспортно-заготівельні витрати (до 60%) і витрати на утримання запасів 

(до 35%). Ефективність економічної діяльності в сучасних умовах 

забезпечується постійним зниженням собівартості, що, в умовах зростаючої 

конкуренції, досягається не традиційним збільшенням кількості випущеної 

продукції, а логістичною організацією виробничого процесу в цілому.  

Інтеграція усіх учасників ланцюга постачання від постачальника 

сировини до кінцевого споживача дозволяє створити злагоджену систему 

функціонування, що дозволяє зменшити додаткові необов’язкові витрати, а 

відповідно – собівартість продукції. Прикладом того, що логістика стимулює 

цей процес, є запровадження інформаційних систем SRM, MRP, ERP та 

інших.  

Складність визначення логістичних витрат зумовлена впливом 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Їх склад залежить від 

організації ціноутворення, особливостей розподілу прибутку, структури 

фінансових ресурсів.  

Фактори, які впливають на розмір витрат логістичної діяльності, можна 

класифікувати на: зовнішні та внутрішні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактори, які впливають на розмір логістичних витрат 

Зовнішні Внутрішні 

Економічні: 

- економічний розвиток країни; 

- рівень інтегрованості у світові 

процеси; 

- рівень монополії; 

- розвиток логістичної 

інфраструктури; 

- рівень інвестицій в дану галузь; 

- стан банківської системи; 

- податкова політика країни. 

Організаційні: 

- наявність відділу логістики; 

- рівень фаховості працівників; 

- наявність моніторингу та обліку 

логістичної діяльності підприємства. 

Правові: 

- дієвість законодавчої бази. 
Інформаційні: 

- сучасне інформаційне 

забезпечення; 

- наявність логісничних 

інформаційних систем; 

- наявність інформаційних баз для 

контрагентів. 
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Продовження табл. 1 

Постачальницькі: 

- кількість вчасно виконаних 

замовлень; 

- дотримання якісних, кількісних та 

інших вимог; 

- наявність власних транспортних 

засобів; 

- цінова політика; 

- наявність систем знижок; 

- післяпродажний сервіс 

Автоматизаційні: 

- рівень автоматизації процесів 

постачання; 

- раціональне розміщення складських 

приміщень; 

- наявність спеціально обладнаних 

транспортних засобів; 

- наявність сучасного складського 

обладнання. 

[Джерело: 2] 

Зважаючи на те, що розмір логістичних витрат визначається значною 

кількістю факторів як внутрішнього так і зовнішнього впливу, а логістика 

координує не тільки діяльність, пов’язану з переміщенням матеріальних 

потоків, але й фінансові та інформаційні потоки, виникає необхідність 

систематизації логістичних витрат в межах даного підходу. 

Логістична ефективність передбачає координацію матеріальних, 

інформаційних та фінансових потоків на підприємстві, що сприяє зниженню 

собівартості та підвищує якість обслуговування в цілому. Тому до елементів 

логістичних витрат потрібно зараховувати всі види витрат, що генеруються в 

процесі постачання, виробництва та збуту товарів і послуг (рис. 2).  

Оскільки логістика охоплює управління всіма процесами переміщення і 

складування реальних товарів на підприємстві, даючи змогу забезпечувати 

своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості 

з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й 

оптимальним сервісом, тоді якість взаємодії фінансових, матеріальних та 

інформаційних потоків на підприємстві стають визначальними з точки зору 

формування відповідних видів витрат. В цьому контексті серед основними 

факторів що визначають рівень логістичних витрат доцільно виокремити: 

- якість інформаційної  взаємодії між  окремими підрозділами; 

- час руху матеріального потоку логістичної системи; 

- просторове розміщення виробництва, постачальників, споживачів, а 

також трудових ресурсів та можливості гнучко реагувати на зміни 

економічної кон’юнктури. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок елементів логістичних витрат 

 

Підсумовуючи, слід зазначити, що для ефективного регулювання 

повних витрат та достовірнішого планування фінансових показників 

діяльності підприємств потрібно правильно аналізувати та планувати 

логістичні витрати, які можуть стати ключовим чинником оптимізації 

загальних витрат підприємства. Тому в умовах загострення конкурентної 

боротьби, коректна ідентифікація та оцінювання саме логістичних витрат і 

своєчасне раціональне управління ними є запорукою успіху підприємства на 

ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ 

ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  

Досвід провідних країн світу у сфері регулювання інноваційної 

діяльності свідчить про недостатню організованість політики стимулювання 

інноваційних процесів в Україні. Як результат – сучасна економічна ситуація 

в Україні характеризується низьким рівнем використання наукових знань, 

вкрай повільно відбувається нарощування інноваційного виробництва та 

впровадження продуктових інновацій. 

Згідно з визначенням державного комітету статистики продуктовою 

інновацією вважається впровадження товару або послуги, що є новими або 

значно поліпшеними за його властивостями або способами використання. 

Сюди входять значні вдосконалення в технічних характеристиках, 

компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, у рівні 

сумісності з користувачем або в інших функціональних характеристиках. 

Продуктові інновації охоплюють застосування нових матеріалів, 

напівфабрикатів і комплектуючих принципово нових продуктів. Продуктові 

інновації є змінами зовнішнього вигляду та споживчих характеристик 

існуючих продуктів чи послуг, або створення цілком нових продуктів чи 

послуг. 

Деякі вчені [1, с. 235] під поняттям «стимулювання продуктової 

інновації на підприємстві» розуміють процес зовнішнього впливу на інтереси 

підприємств як суб’єктів господарювання та їхніх працівників, інших 

учасників інноваційного процесу, передусім суб’єктів фінансування 

інновацій для появи у них спонукального мотиву у здійсненні інноваційної 

діяльності та підвищенні її ефективності. Слід підкреслити, що механізм 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств має бути спрямованим на 

комплексне формування зацікавленості усіх учасників господарських 

відносин: працівників підприємства, що беруть безпосередню участь в 

реалізації інноваційних проектів, власників (приватних чи акціонерів) та 

інвесторів, що визначають можливість інвестицій в інноваційну діяльність, їх 

масштаб та характер. 

Інноваційний розвиток підприємства може стимулюватися ззовні та з 

середини організації. Основні фактори стимулювання інноваційного 

розвитку представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Середовище стимулювання інноваційного розвитку 

[розроблено автором] 

Слід також зазначити, що ефективність внутрішнього стимулювання 

інновацій є вищою, адже, коли їх стимулює зовнішнє середовище, фірма 

може не встигнути за ринковою кон’юнктурою. 

Підхід сучасних компаній до стимулювання праці в інноваційному 

процесі визначається двома головними аспектами – прагненням максимально 

активізувати творчу особистість і направити цю активність на досягнення 

конкретного економічного результату [2]. 

Яскраво виражений творчий характер – визначальна ознака 

інноваційної діяльності. Постійне зростання кількості нових продуктів на 

ринку, скорочення їхнього життєвого циклу вимагають забезпечення 
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неперервного потоку інноваційних ідей. У цих умовах особливого значення 

набувають здатність особистості до постійного самовдосконалення, 

відновлення знань, уміння розвивати і використовувати свій потенціал, 

гнучкість і швидкість реакції, готовність адекватно реагувати на зміни, що 

відбуваються [3, с. 70]. Люди, як правило, можуть бути наділені здібностями 

до художньої або до наукової творчості, але створення нових продуктів 

вимагає їх поєднання. Проте далеко не всі усвідомлюють свій творчий 

потенціал і схильність до розроблення нововведень.  

Використання відповідних методів та інструментів стимулювання 

значною мірою скорочує розрив між потенційними й реальними творчими 

можливостями дослідників і розробників, підвищує їх творчу активність, 

здатність до генерування інновацій.  

Завдання стимулювання інноваційної діяльності дуже складне. По-

перше, необхідно домогтися підвищення розумової активності, стимулювати 

пошук нестандартних рішень, створити і підтримувати атмосферу творчості. 

По-друге, в умовах ринкової економіки важливий не сам по собі 

інноваційний процес, а його комерційний результат, що виражається в 

конкретних показниках ефективності: зростанні прибутку, зниженні витрат, 

підвищенні якості продукції. Комерційний критерій відіграє вирішальну роль 

і в оцінці значимості праці інноваторів. 

Активізація інноваційної діяльності підприємств потребує створення 

дієвої системи її стимулювання. Ґрунтуючись на принципах комплексності, 

збалансованості, стабільності, справедливості та прозорості, економічної 

доцільності, гнучкості та адаптивності, така система повинна охоплювати 

різні напрями, форми та методи стимулювання як окремих працівників, так і 

підрозділів підприємства.  

Застосування процесу стимулювання продуктових інновацій 

суб’єктами господарювання здатне кардинально поліпшити інноваційний 

клімат і допомогти в подоланні кризи в економіці України, а також 

підвищити конкурентоспроможність підприємств на вітчизняних і світових 

ринках. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОБОЧОЇ 

СИЛИ 

  

Актуальність проблеми міжнародної трудової міграції у сучасних 

умовах поглиблення глобалізаційних процесів значно зросла. Масштаби, 

причини та наслідки міжнародних міграційних процесів для світової 

економіки досліджуються фахівцями різних наук. Збільшення масштабів 

міграційних потоків призвело до загострення існуючих проблем й появи 

нових як для самих трудових мігрантів, так і для країн-донорів та країн-

реципієнтів. Міграційні потоки у світі почали нараховувати мільйони людей, 

що поставило під загрозу соціально-економічний розвиток цілих регіонів 

планети. За оцінками фахівців, ця тенденція збережеться протягом майбутніх 

десятиріч. 

Міграційна проблема відноситься до глобальних проблем сучасності, 

адже переміщення населення між державами стосується всіх континентів 

земної кулі, а отже об’єднання зусиль всіх країн світового співтовариства є 

необхідною умовою вирішення проблем, пов’язаних із глобалізацією 

світового ринку праці. Якісні зміни, що відбуваються в динаміці й 

характеристиці міжнародної міграції робочої сили й обумовлені впливом 

глобалізації (а саме: збільшенням відкритості національних економік, 

частковим вирішенням політичних й регіональних конфліктів, над швидким 

розвитком комунікаційної інфраструктури) призвели до збільшення 

масштабів процесів міграції людських ресурсів та їх динамізму.  

Міжнародна міграція забезпечує перерозподіл трудових ресурсів 

відповідно до потреб країн й регіонів, що динамічно розвиваються, 

концентрує активне і працеспроможне населення в головних економічних 

центрах. Завдяки міграції можливим є: освоєння нових районів та їх 

природно-ресурсного потенціалу; підвищення матеріального добробуту 

населення; професійне зростання десятків мільйонів людей. Надзвичайно 

важливу роль у соціально-економічному розвитку таких країн як: Канада, 

Австралія, США, ПАР, Аргентина мала і має саме міжнародна міграція. Так, 

населення Ізраїлю збільшується в значній мірі завдяки припливу іммігрантів. 

Проте не можна не враховувати й негативних наслідків міграційних процесів 

що проявляються у надмірному розростанню великих міст у країнах-

реципієнтах, демографічному старінню і фемінізації населення в країнах-

донорах. До того ж адаптація іммігрантів до нових умов майже завжди 

супроводжується значними труднощами, а нерідко і конфліктами на етнічній 

і конфесіональній основі. Масова еміграція населення призводить до 

депопуляції.  
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Отже, під впливом глобалізаційних процесів у світі формується 

принципово нова міграційна ситуація, що характеризується безпрецедентним 

розширенням масштабів міжнародної міграції; фемінізацією трудової 

міграції; якісною зміною міграційних потоків; структурною непереборністю 

нелегальної міграції; протиріччями між рівнями регулювання міграційних 

потоків (національним і транснаціональним); перетворенням міграції в 

глобально організований розгалужений міжнародний бізнес, у тому числі 

кримінальний [3]. 

Сучасними тенденціями розвитку міжнародної міграції робочої сили 

виступають такі [4, с.279]: 

1) поширення міграційних процесів робочої сили практично на всі 

країни світу; 

2) головний напрям міграції робочої сили – з країн, що розвиваються, 

та країн із перехідними економіками в розвинутіші країни; 

3) активізація міграційних процесів з однієї розвинутої країни в іншу; 

4) посилення міждержавних переселень у межах країн, що 

розвиваються; 

5) пожвавлення маятникової міграції між країнами з перехідними 

економіками; 

6) виникнення нової форми міграції робочої сили – міграція науково-

технічних кадрів; 

7) посилення тенденції відпливу інтелекту з країн із перехідними 

економіками та країн, що розвиваються, у розвинуті країни; 

8) зростання частки «молодої міграції»; 

9) розширення обсягів нелегальної міграції. 

На сьогоднішній день майже 40% офіційних мігрантів прибули до 

європейських країн  у пошуках роботи. Решта, хто звернувся з проханням 

про притулок, приїхав із метою возз’єднання родини, - згодом теж 

опиняються на ринку праці. Не кажучи вже про як мінімум п’ять мільйонів 

мігрантів «нелегальних». Трудові міграції значно більше поширені серед 

жінок – вони становлять 253,7 тисяч осіб, а чоловіки 20,9 тисяч осіб. 

Найбільша кількість мігрантів у 2009 році була зосереджена у Росії (48,5%), 

Чеській Республіці (12,8%), Італії (13,4%), Польщі (7,4%), а також Португалії 

(3,0%) та Угорщині (2,4%) [1]. 

Щодо України, то вона виступає основним донором постачання 

дешевої робочої сили за кордон. На сьогодні Україна продукує найбільше 

трудових мігрантів серед країн-донорів пострадянського простору. Цей 

показник особливо тривожний на тлі депопуляції українського етносу – 

низької народжуваності й високої смертності. На сьогодні, за різними 

джерелами, за кордоном перебуває понад 7 млн. громадян. Основна кількість 

наших мігрантів зосереджена в країнах Європи та Америки: Аргентина – 100 

тис. осіб, Бразилія – 150 тис. осіб, Великобританія – 70 тис., Греція – 200 

тис., Ізраїль – 150 тис., Іспанія – 400 тис., Італія – понад 500 тис., Польща – 

понад 500 тис., Франція – 40 тис.,Чехія – 400 тис.  та в інших країнах [2]. 
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Отже, міграційні процеси мають як негативний так і позитивний вплив. 

Саме тому важливо виробити державну міграційну політику і створити 

механізм її ефективної реалізації, дієвість якого залежить, в першу чергу, від 

поліпшення економічної ситуації в Україні, підвищення добробуту громадян, 

зростання соціальної захищеності всіх верств населення. 
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Ринкові умови господарювання вимагають від економічних суб'єктів 

дотримання вимог щодо платоспроможності та ліквідності. Їхнє практичне 

значення обумовлене необхідністю повного та своєчасного виконання 

зобов'язань, забезпечення діяльності підприємств ліквідними активами, 

здатними в будь-який час покрити обсяг зобов'язань. Аналіз ліквідності та 

платоспроможності дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється 

фінансовий менеджмент на підприємстві. 

Питання теоретичного та методологічного обґрунтування понять 

«платоспроможність» та «ліквідність» розглядались у як працях зарубіжних 

авторів,  зокрема П. Ревентлоу, Е. Нікбахта, Й. Ворста, А. Гропеллі, завдяки 

роботам яких сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень, 

так і вітчизняних  науковців  та практиків Н.В. Тарасенка, В.І. Іващенко, 

М.А. Болюха, Є.В. Мниха, Н.М. Давиденка[1], Ю.Ю. Журавльової [3] та 

інших, які займались науковими розробками даного  питання, враховуючи 

особливості української економіки та трансформаційний її характер.  

Метою роботи є аналіз ліквідності та  платоспроможності підприємства 

в сучасних умовах економічного розвитку та визначення залежності їх від 

ефективності фінансового менеджменту на підприємстві.   

Здатність підприємства платити по своїх короткострокових 

зобов'язаннях називається ліквідністю. Інакше кажучи, підприємство 
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вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові 

зобов'язання, реалізуючи поточні активи. 

В аналізі ліквідності прийнято розрізняти: 

-  ліквідність активів – здатність будь-якого активу трансформуватися у 

в грошові кошти, при чому чим коротший період трансформації, тим вища 

ліквідність цього активу;  

- ліквідність балансу – яка визначається ступенем покриття зобов'язань 

підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає 

терміну погашення зобов'язань;  

- ліквідність підприємства -  характеризує механізм перетворення 

фінансових або матеріальних активів у грошові кошти, з метою своєчасного 

виконання зобов’язань. Ліквідність – це здатність підприємства виконувати 

свої зобов'язання короткостроково на основі перетворення складових 

елементів поточних активів на грошову форму. 

Ліквідність є необхідною і забезпечуючою умовою платоспроможності, 

і, враховуючи, що основу платоспроможності складають активи, яким 

притаманна різна ступінь ліквідності, можна вважати ліквідність якісною 

характеристикою платоспроможності.  

Платоспроможність підприємства — ширше поняття, ніж ліквідність -  

це його здатність у повному обсязі й у визначений термін розрахуватися за 

своїми зобов'язаннями (короткостроковими та довгостроковими) за 

допомогою грошових ресурсів та інших активів і спроможність здійснювати 

безперервну фінансово-господарську діяльність. 

Проведемо групування активів та пасивів за ознакою ліквідності для 

здійснення аналізу ліквідності балансу.  

Таблиця 1. 

Групування активів та пасивів  балансу ПП «Ареал»  для аналізу ліквідності 

за період з 2011 по 2013рр., станом на кінець року,  тис.грн. 

Найменування 

показника 

Формула розрахунку за Ф№1 

«Баланс» 

Роки 

2011 2012 2013 

Високоліківідні 

активи (А1) 
  240230220  111,9 186,0 225,9 

Активи, що швидко 

реалізуються (А2) 
  210200190180170150  0,7 21,7 10,7 

Активи, що повільно 

реалізуються (А3) 
  140130120110100  607,9 1279,5 1297,2 

Активи, що важко 

реалізуються (А4) 

р. 080 278,4 700,2 977,6 

БАЛАНС р.280 1718,5 3537,2 4754,7 

Термінові 

зобов’язання (П1) 

4р. ПБ - 500 1424,7 2502,6 3254,4 
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Продовження табл.1 

Короткострокові 

пасиви (П2) 

500 0,0 0,0 0,0 

Довгострокові 

пасиви (П3)  

480 0,0 665,9 887,6 

Сталі пасиви (П4)   430380  293,8 368,7 612,7 

БАЛАНС р.640 1718,5 3537,2 4754,7 

 

Haведений баланс підприємства (табл. 1) на вказані дати не є 

ліквідним, а саме: 

• підприємство не має достатньої суми наявних грошових коштів для 

розрахунків з кредиторами (А1<П1); 

• ліквідними є друга та третя група активів протягом усього 

аналізованого періоду. Однак, слід зазначити, що підприємство не 

користується послугами установ банків і не має заборгованості за 

короткостроковими кредитами, а довгострокові зобов’язання виникли у 

підприємства лише у 2012 році та збільшилися незначно у 2013 році.  Тому 

вважаємо виконання 2 та 3 співвідношень умовними; 

• відмічаємо недостатність власного капіталу як для формування важко 

ліквідних активів, так і оборотних активів. Впродовж аналізованого періоду 

підприємство мало дефіцит власного оборотного капіталу, який збільшився з 

331,5 тис.грн у 2012 році до 364,9 тис.грн. у 2013 році.  

Отже, загалом зміни в балансі свідчать про погіршення його 

ліквідності. Суб'єкт дослідження на кінець 2013 року володіє неліквідним 

майном і для перетворення його на грошові активи потрібен значний час. 

За даними таблиці 1, ми спостерігаємо зменшення ліквідних оборотних 

коштів та зростання неліквідних, разом зі зменшенням термінових і 

короткострокових пасивів та збільшенням сталих та довгострокових пасивів. 

Це є негативним явищем та свідчить про те, що підприємство зазнає спаду 

економічної діяльності, що призводить до зменшення обсягу власних коштів, 

а разом з тим – до зменшення прибутків та спричиняє нестійкий фінансовий 

стан, що, в свою чергу, може призвести до банкрутства підприємства. Аналіз 

показників свідчить про те, що підприємство не має достатньо коштів для 

погашення поточних боргів, які можуть виникнути, про що говорять 

значення показника абсолютної ліквідності. 

На основі даних про ліквідність активів та пасивів проведемо 

розрахунок коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності (табл.2). 
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Таблиця 2. 

Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності для  

ПП «Ареал» протягом 2011-2013рр. 
Показники Формула для розрахунку Норматив Роки 

2011 2012 2013 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліківдності 

А1/(П1+П2) 0,2-0,35 0,079 0,074 0,069 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

(А1+А2)/(П1+П2) 0,7-0,8 0,079 0,083 0,073 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності  

(А1+А2+А3)/(П1+П2) 1,5-2,5 0,506 0,994 0,471 

Коефіцієнт 

ліквідності 

загальний  

(А1+А2+А3)/(П1+П2+П3) збільш. 0,506 0,785 0,397 

Співвідношення 

ліквідних та 

неліквідних активів 

А1+А2+А3/А4 збільш. 2,6 3,55 1,54 

Співвідношення 

дебіторської і 

кредиторської 

заборгованості 

(380+430)/640 0,5-0,7 0,171 0,104 0,129 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності впродовж досліджуваного періоду 

ні разу не знаходився в рекомендованих межах і був значно менший за 

норматив, крім того, він  впродовж досліджуваного періоду має тенденцію до 

зниження, що є негативним. 

Така ж ситуація спостерігається стосовного коефіцієнтів швидкої 

ліквідності  та  поточної ліквідності – вони на даному підприємстві значно 

нижчі норми та впродовж досліджуваного періоду зазнавали зниження. 

Динаміка показника співвідношення ліквідних та неліквідних активів 

теж є негативною на даному підприємстві.  

Отже, показники ліквідності та платоспроможності на даному 

підприємстві є низькими і впродовж трирічного досліджуваного періоду 

знижувались.  

Всі аналізовані коефіцієнти за досліджуваний період знизилися і мають 

значення нижче від нормативного. Отже, підприємство є 

неплатоспроможним і ПП «Ареал»  необхідно спрямувати курс на 

підвищення ліквідних активів та зростання платоспроможності, щоб не стати 

банкрутом. 

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності 

підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, 

зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а 
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також оптимізації структури капіталу підприємства. Перерозподіл оборотних 

коштів підприємства допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити 

величину неліквідних виробничих запасів.  

Збільшення суми грошових активів за рахунок рефінансування 

дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, 

примусове стягнення). Проведення оптимізації товарно-матеріальних 

цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства 

методом техніко-економічних розрахунків. 

Отже, показники ліквідності та платоспроможності мають важливе 

значення в системі показників діяльності підприємства, оскільки 

забезпечують підтримку фінансової рівноваги підприємства[1], а їх зміни 

забезпечуються конкретними заходами фінансового менеджменту на 

підприємстві.  
Література: 

1. Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності 

фінансового менеджменту підприємства / Н. М. Давиденко // Актуальні 

проблеми економіки. – 2005. – № 2. – С. 36–40. 

2. Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності 

підприємств та методика їх визначення / І. Макарчук // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2008. – № 7. – С. 36–41. 

3. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю.Ю. 

Журавльова // Фінанси України. -2007 №1. – С. 116-120 

4. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент. Навч.посіб. / Т. В. Момот, В. О. Безугла, 

Ю.О. Тараруєв, М. В. Кадничанський, І. Г. Чалий // За ред. Т. В. Момот. – К. 

Центр учбової літератури. – 2011. - 712с.   

 

Савка О., студентка ЛІ МАУП 

Науковий керівник:  

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

 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ  ВПЛИВУ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне 

середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього 

середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності 

та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це 

передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом 

та іншими суб’єктами господарювання, що безпосередньо залежить від їх 

платоспроможності.  

На платоспроможність підприємств впливає: своєчасне надходження в 

розпорядження суб’єктів господарювання грошових коштів та їх 

еквівалентів, їх використання; рух коштів підприємств в результаті 

здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.  
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Актуальність теми статті обумовлена: умінням здійснювати ефективне 

управління фінансовим станом підприємства, яке залежить не лише від мети 

його проведення, а й від визначення впливу факторів.  

Метою роботи є аналіз факторів, що впливають на платоспроможність 

підприємства в сучасних умовах економічного розвитку.  

Фактори платоспроможності підприємства досліджували в своїх 

працях зарубіжні науковці і практики: М. Абрютіна, М. Баканов, І. 

Балабанов, Т. Берднікова, Л. Бернстайн, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі. 

Серед вітчизняних авторів, слід назвати таких науковців як М. Білик, 

І.Бланк, В. Бурчевський, Ф. Бутинець, М. Горбаток [3,с.116]  

Платоспроможність характеризує здатність організацій і підприємств 

своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями [4,с.68]. Фінансове 

стійке підприємство, яке працює рентабельно, має реальну можливість бути 

платоспроможним, оскільки забезпечує в процесі кругообігу виробничих 

фондів перевищення грошових надходжень над їх видатками, тобто сплачує 

борги і накопичує власний капітал.  

 Залежно від того, які зобов'язання підприємства приймають у 

розрахунок, розрізняють короткострокову і довгострокову 

платоспроможність Характерними ознаками платоспроможності 

підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому 

рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості [1,с.118].  

З'ясуємо фактори, які безпосередньо впливають на платоспроможність. 

Насамперед, слід зазначити, що під факторами розуміють умови здійснення 

господарських процесів і причини, що впливають на ці процеси.  

 Усі фактори, що впливають на платоспроможність підприємства 

можна класифікувати за наступними ознаками:  

 - за місцем виникнення: зовнішні та внутрішні;  

 - за структурою: прості, складні;  

 - за часом впливання: постійні та змінні;  

 - за ступенем кількісного вимірювання: якісні (піддаються 

вимірюванню), кількісні (не піддаються вимірюванню).  

 Найбільш доцільно розглянути детальніше зовнішні та внутрішні 

фактори, що впливають на платоспроможність підприємства, оскільки до їх 

складу належать решта факторів у розрізі вище розглянутих класифікаційних 

ознак.  

 Зовнішніми стосовно підприємства являються ті фактори, на які воно 

не може впливати або цей вплив може бути незначним (ендогенні). Зовнішні 

фактори поділяються на:  

 - міжнародні;  

 - національні ;  

 - ринкові.  

 Міжнародні фактори складаються під впливом причин 

загальноекономічного характеру (економічна циклічність розвитку ведучих 

країн; стан світової господарської системи, що характеризується політикою 
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міжнародних банків), стабільність міжнародної торгівлі, що залежить у свою 

чергу від укладання міжурядових договорів і угод.  

До національних факторів, що спричиняють досить відчутний вплив на 

фінансовий стан кожного суб'єкта, належать політичні, економіко-

демографічні, культурні і науково-технічні. Так, політична стабільність і 

спрямованість внутрішньої політики держави, реалізовані через право, 

виражаються у відношенні до підприємницької діяльності і принципах 

державного регулювання економіки (заборонний чи стимулюючий характер), 

до форм власності (її приватизація чи націоналізація, принципи земельної 

політики), до заходів захисту прав споживачів і підприємців (захист 

конкуренції, обмеження монополізму і т.д.). Усе це акумулюється в 

законодавчих нормах, актах, що і визначають діяльність підприємств.  

Економіко-демографічні фактори характеризуються розміром і 

структурою потреб, а при відомих економічних передумовах - 

платоспроможним попитом населення. До них можна віднести рівень доходів 

і нагромаджень населення, рівень цін, можливість одержання кредиту, фазу 

економічного циклу, у якій знаходиться національна економіка. Падіння 

попиту, наприклад, характерне для відповідної фази економічного розвитку, 

приводить до загострення конкуренції, руйнування чи поглинання 

збанкрутілого підприємства.  

 Фактори культури виявляються в звичках і нормах споживання, 

перевазі одних товарів над іншими,  негативному (позитивному) відношенні 

до інших.  

 Рівень розвитку науки і техніки визначає всі складові процесу 

виробництва товару і його конкурентоспроможність. Зміни в технології 

виробництва, вироблені підприємством для забезпечення конкурентних 

переваг, вимагають, як правило, значних капітальних вкладень і можуть 

протягом досить тривалого періоду негативно впливати на прибутковість 

підприємства, у тому числі і внаслідок невдач при впровадженні нової 

технології. Може негативно позначитися на прибутковості і зменшення 

обсягу продажів продукції підприємства внаслідок появи на ринку по більш 

низьких цінах товарів інших фірм, у виробництві яких використовується 

більш прогресивна технологія, що забезпечує менші виробничі витрати.  

Ринкові фактори. Зовнішні умови діяльності підприємства відбивають 

економічну ситуацію в країні і за кордоном, в окремих регіонах, на галузевих 

ринках. Найважливішими з зовнішніх умов господарювання підприємств є 

розмір податкових ставок, рівень відсотка за кредити, ступінь монополізації 

галузі, рівень розвитку ринкових відносин і ринкових структур, стан ринку 

праці, інвестиційна активність підприємства.  

До внутрішніх факторів відносяться ті, що безпосередньо залежать від 

форм, методів та організації роботи на самому підприємстві (ендогенні).  

До пріоритетної групи факторів за структурою та часом впливання 

належить високий темп інфляції. Останнім часом постійні інфляційні 

очікування не сприяють реалізації підприємствами стратегічних цілей. 
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Сполучені з недостатньо гнучкою, а часто руйнівною податковою системою 

держави, кредитною політикою, високі для кінцевого споживача ціни 

стимулюють не розширення виробництва, а його скорочення. Високі ціни, 

встановлені підприємствами на продукцію, часто є причиною не стільки 

їхньої необґрунтованої цінової політики, скільки зовнішні ціноутворюючі 

фактори.  

Таким чином, внутрішні чинники, які впливають на фінансове 

становище підприємства можна поділити на якісні і кількісні.  

До якісних належать: мета, галузь діяльності, традиції репутація та 

імідж, форма власності, організаційна структура управління, організація 

системи управління, форма спеціалізації, концентрація виробництва, 

диверсифікація виробництва, прогресивність засобів і методів виробництва, 

рівень виробничих запасів.  

До кількісних належать: кваліфікований склад керівництва і персоналу, 

доля ринку і стадія життєвого циклу, інноваційна діяльність, адаптивність 

фірми, тривалість виробничого циклу, рівень виробничих запасів, структура 

балансу, платоспроможність, ліквідність, співвідношення власних і 

залучених засобів, вартість капіталу, структура майна, інвестиційна 

привабливість, доход на акцію, рівень прибутковості та рентабельності 

[3,с.118]  

На результати діяльності підприємства і на його платоспроможність 

мають вплив певні, визначені в дослідженні фактори, які є взаємозалежними.  

Тому в сучасних умовах нестабільності та невизначеності особливо 

актуальним постає питання дослідження та врахування факторів, що 

впливають на платоспроможність підприємства та забезпечують його 

успішну діяльність. Важливим є визначення основних факторів та 

моделювання їх впливу на платоспроможність підприємства.  
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Динамічність розвитку суб'єктів господарювання, невизначеність 

сучасного економічного, фінансового й політичного простору ставлять перед 

підприємством задачі  управління платоспроможністю підприємства. 

Вітчизняні вчені–економісти:  І.А. Бланк [2], О.Д. Василик [3], Є.В. 

Мних, А.М. Поддєрьогін, І. Ф. Пономарьов, О. А. Легченко[4]  Д. Солодухін 

[1],  досліджуючи аспекти управляння платоспроможністю підприємства, її 

аналізу та оцінки, обґрунтували  ряд теоретико–методичних та прикладних 

засад забезпечення платоспроможності підприємств, удосконалення системи 

управління нею.  

Однак, залишаються проблемними питання розуміння економічного  

механізму взаємозв’язку управлінських дій та врахування наслідків їх 

прийняття, забезпечення достатньої платоспроможності в короткостроковій 

та довгостроковій перспективі. 

Метою даного дослідження є визначення стратегічних орієнтирів  

управління платоспроможністю підприємства.  

На нашу думку, при управлінні платоспроможністю  слід  

застосовувати системний підхід та в комплексі формувати цілісну політику 

управління платоспроможністю як невід’ємної складової фінансового 

менеджменту підприємства, пов’язану з іншими його елементами [4]. 

Під забезпеченням платоспроможності підприємства пропонуємо 

розуміти систематичні заходи організаційного характеру, націлені на 

ефективне управління платоспроможністю підприємства, оперативне 

виявлення ознак неспроможності здійснення обов'язкових платежів у 

встановлений термін та створення передумов для своєчасного подолання цієї 

проблеми з метою забезпечення функціонування підприємства в 

нормальному ритмі та подальшого виконання зобов'язань, які виникають у 

результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [5]. 

Метою управління платоспроможністю в стратегічному окресленні  

слід визначити забезпечення реалізації  стратегічних напрямів діяльності 

підприємства. 

Визначення змісту та об'єкта забезпечення платоспроможності 

підприємства; формування мети й основних завдань управління 

платоспроможністю; обґрунтування функцій управління 

платоспроможністю; напряму управління  та визначення і дотримання вимог 

здійснення управління платоспроможністю підприємством -  будуть 

визначати стратегічні орієнтири управління платоспроможністю [5].  

Основу стратегічного забезпечення управління платоспроможністю 

підприємства будуть складати : 

- досягнення і збереження конкурентоспроможності підприємства на 

основі урахування результатів оцінки ринкових коливань, змін у діяльності 

постачальників предметів і засобів праці, пошуку нових каналів збуту 

продукції, володіння спеціалізованими навичками, які важко копіювати, 

дослідження рівня розвитку конкурентів;  
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- мінімізація ризиків, що реалізується через раціоналізацію структури 

власного і позикового капіталу для підтримки постійної фінансової стійкості 

та інвестування власних і позикових коштів у виробничий процес для 

розширення діяльності, реконструкцію і модернізацію виробництва, 

впровадження нових технологій; урахування впливу ризику на впровадження 

перспективних проектів, для чого слід забезпечити випуск продукції 

необхідними матеріальними, технічними і трудовими ресурсами, досягти 

відповідності продукції, яка випускається, вітчизняним і міжнародним 

стандартам якості, підтвердити надійність ділових партнерів, забезпечити 

досконале техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів; 

- забезпечення ефективності виробничої та маркетингової діяльності, 

що реалізується через зростання обсягів виробництва і реалізації продукції та 

підвищення ефективності маркетингової діяльності на основі випуску 

конкурентоспроможних видів продукції з певними техніко-економічними 

характеристиками, яким завчасно забезпечується збут, спрямування ресурсів 

на досягнення стратегічних завдань розвитку промислового підприємства.  

Запропоновані засади забезпечення платоспроможності підприємства 

можуть стати основою для розробки й реалізації заходів щодо підвищення 

ефективності управління його платоспроможним станом у довгостроковому 

періоді. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

Функціонування роздрібної торгівлі відображає загальний стан і 

тенденції соціально-економічного розвитку країни в цілому, забезпечує 

задоволення потреб населення у товарах і послугах через підтримання 

балансу між попитом і пропозицією та наповнення державного бюджету. 

Тому на сьогоднішній день актуальною є реалізація єдиної державної 

політики щодо створення сприятливих умов для розвитку роздрібної  

торгівлі. 
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Пріоритетними задачами  у області державного регулювання 

підприємництва є: 

-розробка і ухвалення законодавчої бази, що забезпечує правовий 

захист інтересів торговельних організацій і окремих громадян; 

-забезпечення контролю над виконанням законодавства (нині діючого); 

-строга регламентація функцій урядовців; 

-створення умов для вільної і добросовісної конкуренції; 

-забезпечення прийнятної фінансової, податкової і процентної 

політики; 

-забезпечення дотримання норм трудового законодавства. 

Відомо, що державне регулювання внутрішньої торгівлі здійснюється з 

використанням методів та засобів державної політики: 

- адміністративні методи передбачають пряме втручання органів 

державного управління у процеси, що відбуваються, з метою зміни їх 

тенденцій чи структурних  характеристик шляхом прямого примусу, 

заборони та ін.;     

- економічні методи та їх засоби більш ліберальні і стосуються змін, 

покликаних спонукати (а не примушувати) економічних агентів чи суб’єктів 

ринкової інфраструктури до дещо іншої економічно, соціально чи суспільно 

корисної поведінки. 

Аналіз практики державного нормативно-правового регулювання 

роздрібної торгівлі доцільно здійснити у відповідності до логіки ведення 

комерційної, господарської діяльності в торгівлі. Але перш, ніж розпочати 

діяльність суб’єкту господарювання необхідно зареєструватися. Визнаємо, 

що останніми роками часові та організаційні витрати власників (керівників) 

підприємств торгівлі на їх державну реєстрацію істотно скоротилися, що слід 

вважати позитивною практикою в системі державного регулювання не лише 

галузі, але й підприємницької діяльності загалом.  

Щодо організаційно-інституційних засобів державної політики 

регулювання роздрібної торгівлі в Україні, то їх найбільш суттєвим 

недоліком є недостатність державного контролю за якістю і безпечністю 

товарів, а також захистом прав споживача. Станом на 2013 р. Україна за 

міжнародним рейтингом доступності та безпечності товарів споживання 

знаходилася на 44 місці посеред африканських країн. До організаційно-

інституційних проблем віднесемо й те, що на вітчизняних підприємствах 

роздрібної торгівлі вкрай повільно впроваджуються сучасні міжнародні 

системи управління якістю (ISO 9000 та ISO 14000), що перешкоджає 

забезпеченню вищої ефективності їх фінансово-господарської діяльності, а 

також кращому її контролю, розвитку практик європейської інтеграції 

вітчизняної торгівлі.  

Наявність і гострота охарактеризованих вище проблемних аспектів 

системи державного регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні 

підтверджує, що наслідки її недостатньої ефективності суттєві - низька ділова 

активність, високі трансакційні витрати та погіршення економічної 
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ефективності підприємств торгівлі, недостатня задоволеність потреб сфер 

виробництва і споживання товарів (послуг), низький контроль за розвитком 

торгівлі та її мережі, слабкість стимулів до розвитку торгівлі на інноваційних 

засадах.  

Для подолання цих недоліків може бути спрямований цілий арсенал 

заходів, включно з створенням при органах місцевого самоврядування 

структурних підрозділів з питань контролю споживчого ринку за участю 

представників державних структур і державної виконавчої влади. Більше 

того, такі інституції й покликані контролювати розвиток внутрішньої торгівлі 

на регіональному і місцевому рівнях та на сьогодні не справляються з цим 

завданням. По мірі наявності фінансових ресурсів регіональні органи 

державного управління повинні залучати до виконання робіт з розвитку 

роздрібної торгівлі, формування сприятливої суспільної думки громадські та 

асоціативні організації інфраструктури ринку споживчих товарів.  
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