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Леус М.М. викладач кафедри фінансово-облікових дисциплін 

Львівський  інститут МАУП 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність виробничо-господарської діяльності будь-якого 

підприємства істотно залежить від здатності його керівництва всебічно 

оцінювати та здійснювати цілеспрямоване планування, регулювання та 

контроль за використанням своїх фінансів. Інакше кажучи, підприємницький 

успіх безпосередньо залежить від рівня управлінння грошовими потоками 

підприємства. 

Управління грошовими потоками -  це сукупність фінансових методів, 

важелів стимулів та санкцій, які використовує фінансовий апарат для 

формування, розподілу та найбільш ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

Фінансовий менеджмент знаходиться в залежності від  загальних 

принципів організації управління, які включають: фінансове планування, 

фінансовий аналіз та контроль. Управління фінансами у підприємницькій 

структурі органічно залежить від інформаційних потоків, бо саме інформаційна 

база є основою для формування та впровадження у виробничу діяльність 

підприємницької структури управлінських рішень. 

В Україні процеси управління грошовими потоками підприємства 

багаторазово ставали предметом наукових пошуків. Окремі аспекти зазначеної 

теми досліджуються у публікаціях Покропивного С.Ф., Чумаченка М.Г., 

Литвака Б.Г., Нємцова В.Д., Осовської Г.В., Тарасюка Г.М., Шваба Л.І. та 

інших. 

 Грошові потоки підприємства розрізняють за двома видами: 1)вхідні 

грошові потоки (надходження грошових коштів),  2) вихідні грошові потоки 

(використання грошових коштів). Призначення вхідних грошових потоків 

полягає у забезпеченні підприємства коштами, які необхідні для здійснення 

поточної та інвестиційної діяльності. В узагальненому вигляді склад вхідних 

грошових потоків наведений на рис.1. [3 ]. 

Фінансово-господарська діяльність кожного господарюючого суб”єкта 

безпосередньо пов’язана з витрачанням та використанням коштів. Призначення 

вихідних грошових потоків полягає у використанні коштів за різними 

напрямами фінансово-господарської діяльності. В узагальненому вигляді склад 

вихідних грошових потоків наведено на рис.2.  Ці потоки також справляють 

суттєвий вплив на поточний фінансовий стан, платоспроможність і кінцевий 

результат діяльності підприємства. 
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Рис.1. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві 

 

Рис.2. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві 

 продукції, товарів, робіт і послуг 

 іншої реалізації 

 

Підприємство 

Надходження виручки від реалізіції: 

Надходження залучених коштів: 

 банківський кредит 

 фінансова допомога на поворотній основі 

Надходження коштів від фінансових інвестицій: 

 дивіденди від реалізації корпоративних прав 

 дохід від державних цінних паперів 

 дохід від інших цінних паперів 

 проценти від розміщення коштів на депозитних 
рахунках банків 

Цільові надходження коштів: 

 від господарюючих суб'єктів 

 з державних централізованих фондів 

Інші надходження коштів: 

 надходження орендної плати 

 отримані штрафи, пені, неустойки 

 роялті (плата за нематеріальні активи, які передані іншим суб'єктам)  

 інші надходження 

Підприємство  

 

Оплата рахунків господарюючих суб'єктів 

Сплата податків та відрахування до цільових фондів 

Виплати працівникам 

Перерахування коштів банкам 

Перерахування коштів, пов'язані з інвестиційною 

діяльністю 

Інші перерахування коштів 
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Процес управління грошовими потоками підприємства включає п”ять 

стадій, відображених на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Основні стадії процесу управління грошовими потоками 

Оцінка ефективності управління грошовими потоками являється 

складовим елементом  моделі  управління  грошовими потоками підприємства,  

як  на   етапі кількісної  та якісної  оцінки  результатів (досягнення поставлених 

цілей), так і на етапі  прогнозування та   планування грошових потоків, а також 

корегування планових показників відповідно до  зміни зовнішнього та  

внутрішнього середовища здійснення підприємницької діяльності суб'єктом 

господарювання.  

Виходячи з ролі та функцій грошей, стратегічних цілей підприємства в 

процесі управління фінансовою діяльністю, управління грошовими коштами 

спрямоване на реалізацію таких завдань: 

1.  Забезпечення стабільної платоспроможності підприємства, як в 

теперішній час, так і в майбутньому. Реалізація цього завдання передбачає 

управління грошовими потоками підприємства, створення умов для їх 

стабільності, ритмічності, синхронності, забезпечення достатності формування 

та обґрунтування витрачання грошових коштів, формування необхідного 

розміру запасів грошових коштів для захисту від ризику неплатоспроможності 

в зв’язку з неочікуваним коливанням надходжень та витрат коштів. 

2.  Зростання ефективності (прибутковості) фінансової діяльності за 

рахунок управління грошовими коштами в наступному періоді. Реалізація 

цього завдання передбачає максимізацію додаткових доходів (прибутку) від 

управління грошовим оборотом та мінімізацією “ціни ліквідності” 

Забезпечення повного і достовірного обліку грошових 

потоків підприємства і формування необхідної звітності 

Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому 

періоді 

Оптимізація грошових потоків підприємства 

Планування грошових потоків підприємства в розрізі  

їх видів 

Забезпечення ефективного контролю грошових потоків 

підприємства 
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підприємства, тобто додаткових витрат, на які йде підприємство для підтримки 

постійної платоспроможності. 

Завдання підвищення управління грошовими коштами підприємства 

можна сформувати як оптимізацію їх розміру для досягнення підприємством 

оптимальної позиції на шкалі ”ліквідність-дохідність”. Об’єктом управлінських 

зусиль є з одного боку, грошові потоки підприємства, а з іншого - залишки 

грошових коштів. Джерелом формування грошових коштів підприємства може 

бути банківська позика чи комерційний кредит покупців. Можливості 

формування грошових коштів є результатом сукупного впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього характеру. 

Фактори зовнішнього характеру визначають загальні умови 

функціонування підприємства. До цих факторів належать загальна 

макроекономічна ситуація, стан та спрямованість законодавства, що регулює 

підприємницьку діяльність, стан платіжної дисципліни в державі, кон’юнктура 

ринку збуту, кон’юнктура фінансового ринку. Ці фактори не залежать від 

діяльності окремого торговельного підприємства, але обумовлюють його 

потенційні можливості з формування грошових коштів. 

Фактори внутрішнього характеру залежать від характеру та специфіки 

діяльності самого підприємства щодо формування грошових коштів. На рівні 

підприємства можливості формування грошових коштів визначаються такими 

факторами. 

1. Формування грошей обумовлюється обсягами та ефективністю 

проведення господарської (торговельної) діяльності підприємства, які в свою 

чергу залежать від : 

- організації маркетингової діяльності: вивчення споживачів, 

прогнозування їх потреб, визначення форм, методів реалізації товарів, 

проведення рекламної діяльності; 

- організації закупівельної діяльності: вибору постачальників, оцінки та 

селективного підбору комерційних пропозицій із закупівлі товарів, організації 

товаропостачання; 

-організації торгово-технологічного процесу, залучення необхідних 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначення способів їх 

найбільш ефективного використання; 

- обсягу товарообороту підприємства, його складу та асортиментної 

структури, рівня цін реалізації товарів. 

2. Можливості формування грошової маси пов’язані з обсягами та 

ефективністю проведення інвестиційної діяльності, що обумовлюється: 

- вибором інвестиційного портфеля підприємства, тобто переліку 

інвестиційних проектів, що визнаються доцільними для реалізації; 

- ходом реалізації інвестиційних проектів та їх фактичною дохідністю. 

3. Джерелом формування грошових коштів підприємства може бути 

продаж частини постійних активів підприємства - основних фондів, 

нематеріальних активів . 
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4. Джерелом формування грошових коштів підприємства може бути 

отримання банківських та комерційних позик, емісія акцій та облігацій [2, с.24-

26]. 

Роль грошових коштів в діяльності підприємства значно вагома. Грошові 

кошти є стартовим чи фінальним етапом процесу кругообороту або 

обслуговуючим ресурсом, наявність якого забезпечує перехід від однієї стадії 

циклу до іншої. 

Отже, професійне управління грошовими потоками підприємства є 

життєвою необхідністю для економічного благополуччя не лише окремого 

підприємства, а й усієї країни.  
Література:                                                                                                                                                   

1. Салига С.Я.Управління фінансовим станом підприємства: Навч. посібник для вузів / 

С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. 

 2.[Електронний ресурс].- Доступний з: 

http://www.ldp.lviv.ua/uk/enrironment/investment. 

3. [Електронний ресурс].- Доступний з: http://www.vgolos.com.ua/economic/32.html 

4. [Електронний ресурс].- Доступний з: http://www.ldp.enrironment/ 26investment. 

                                                   

Лопушанська Ю.В., 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Костюк О. С.  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УРПАВЛІННЯ 

ПОСТАЧАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

В умовах ринкового середовища суб'єкти господарювання зосереджують 

свою увагу на пошуку методів та інструментів, які б дозволяли покращити 

функціонування підприємства як в цілому, так і за його ключовими 

підсистемами. Серед них особливе місце посідає логістика постачання, яка, з 

позицій системного підходу, дає змогу зменшити витрати виробництва, що 

пов’язані з рухом елементів матеріального потоку підприємства[1, c. 32-33].  

Згідно з визначенням Кислого В.М., Біловодської О.А., Олефіренко О.М., 

Смоляника О.М., логістика постачання – це галузь логістики, спрямована на 

задоволення потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з 

максимально можливою ефективністю[2, с. 352]. 

У своїй роботі Борисова В.В. та Афанасенко І.Д. зазначають, що 

логістика постачання є системою організації та управління матеріальними і 

супутніми їм потоками в логістичному ланцюзі (мережі), яка покликана 

надійно, якісно і комплексно задовольняти внутрішньовиробничі потреби в 

матеріально – технічних ресурсах у потрібній формі і за конкурентною ціною[1, 

c.34]. 

Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування, 

управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, 

виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту 

http://www.ldp.enrironment/
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виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого 

пристосування та задоволення потреб клієнта[3, c.52]. 

Управління матеріальними ресурсами може включати в себе цілий ряд 

задач. Першою, найбільш важливою об’єктивною задачею управління 

матеріальними ресурсами, можна виділити поєднання виробничих засобів і 

предметів праці з їх виробничим споживанням. Від правильного рішення цієї 

задачі залежить як ступінь забезпечення потреб підприємств матеріальними 

ресурсами, а звідси й рівень дефіцитності продукції, так і обсяги надлишкових 

запасів на всіх стадіях виробництва і обороту. Другою задачею управління 

матеріальними ресурсами являється раціональний розподіл збалансованих або 

умовно збалансованих ресурсів за потребою. Третьою об’єктивною задачею 

управління матеріальними ресурсами являється розробка на основі планів 

розподілу системи раціональних, економічно цілеспрямованих господарських 

зв’язків по поставках продукції і матеріальних ресурсів між галузями, 

регіонами, постачальниками і споживачами[4, c. 252]. 

Логістичне управління процесом постачання здійснюється у декілька 

етапів: планування процесу постачання, організація процесу постачання, 

здійснення процесу постачання та контроль за процесом постачання. 

Планування процесу постачання розпочинається із встановлення потреби 

в матеріальних ресурсах і визначення величини завезення кожного виду, 

профілю, марки, розміру сировини, матеріалу, палива, розрахунку балансів 

матеріально-технічного забезпечення. 

 Організація процесу постачання включає в себе збір інформації про 

необхідну продукцію, участь у ярмарках, виставках-продажах, аукціонах тощо; 

аналіз всіх джерел задоволення потреб в матеріальних ресурсах з метою вибору 

найбільш оптимального, укладання з постачальниками господарських договорів 

на поставку продукції, одержання й організацію завезення реальних ресурсів, 

організацію складського господарства, забезпечення цехів, дільниць, робочих 

місць необхідними матеріальними ресурсами[1, c. 36-37]. 

При виборі постачальника рекомендується скласти список важливих для 

організації-споживача якостей постачальника в порядку пріоритетності. Серед 

них виділяють якість товарів і послуг, своєчасність постачання, дотримання 

принципів корпоративної етики, доступність інформації про компанії і 

конкурентні ціни, виконання ремонту і технічне обслуговування продукції, що 

поставляється, допомога і консультування з технічних питань, зручне 

місцезнаходження постачальника, його колишні заслуги і репутація[5, с.82]. 

Підприємства мають вибирати тих постачальників, які найкращим чином 

задовольняють їх потреби, і будувати свої відносини саме з ними. Робота з 

оптимально складеною базою постачальників дає значні переваги, тому 

потрібно постійно працювати над вдосконаленням концепції управління 

постачальниками[6, с.52]. 
Оформлення замовлення. Замовлення містить у собі технічні 

характеристики товару, необхідну його кількість, передбачувані терміни 

постачання, умови повернення і гарантії. Якщо покупець хоче одержати від 



 

11 
 

постачальника також технічне обслуговування, ремонт і допомогу в 

експлуатації устаткування, то замість системи періодичних замовлень 

використовує генеральний контракт. Генеральний контракт передбачає 

довгострокове співробітництво між постачальником і покупцем, у ході якого 

постачальник зобов'язується в міру необхідності здійснювати повторні 

постачання товару за визначеними цінами протягом усього терміну дії 

контракту. Генеральний контракт дозволяє уникнути дорогого процесу 

переговорів щоразу, коли необхідно провести закупівлю товару. Він також 

дозволяє покупцеві робити замовлення частіше, але менші за обсягом, що 

скорочує обсяги зберігання запасів і витрати на доставку. Укладання 

генерального контракту приводить до переходу на комплексну систему 

закупівель в одного постачальника і до збільшення асортименту товарів, що 

купуються у нього. Постачальник і покупець, таким чином, досить тісно 

співпрацюють один з одним, і іншим постачальникам дуже складно порушити 

ці зв'язки. Це може статися тільки тоді, коли покупця не влаштовує сервіс або 

ціни даного постачальника[5, с. 83]. 
Наступним етапом є безпосереднє здійснення процесу постачання, який 

передбачає проведення заходів щодо закупівлі, транспортування, складування 

матеріальних ресурсів та їх належного зберігання. 

Завершальним етапом є контроль за процесом постачання, який 

здійснюється на основі контролю за виконанням договірних зобов'язань 

постачальників, дотриманням ними термінів постачання продукції, контролю за 

витрачанням матеріальних ресурсів у виробництві, вхідного контролю за 

якістю і комплектністю матеріальних ресурсів, які надходять, контролю за 

виробничими запасами, аналізу діяльності постачальницької служби і 

підвищення її ефективності[1, c. 37]. 

Оцінка ефективності роботи постачальника. На цьому етапі споживач 

може зв'язатися з персоналом, що використовує товар, і довідатися, наскільки 

його задовольняє якість придбаного продукту, післяпродажний сервіс, терміни 

постачання тощо. Ґрунтуючись на оцінці ефективності роботи постачальника, 

покупець може продовжити, змінити або призупинити угоду з ним. Завдання 

продавця ― контролювати відповідність своєї роботи вимогам покупця[5, с. 83-

84]. 

Таким чином, організування процесу постачання матеріальних ресурсів 

на засадах логістики забезпечить швидке реагування на зміни у попиті, 

збільшення гнучкості підприємства, мінімізацію транспортних і складських 

витрат. Застосування логістичної концепції для формування матеріальних 

потоків дозволяє не тільки підвищити здатність підприємства до реагування, а й 

досягати високої якості поставок.  
Література: 

1. Волинчук Ю. В. Логістичне управління процесом постачання на підприємствах / 

Ю. В. Волинчук, І. О. Куделя. // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. – 2013. – 

№10. – С. 32–38. 

2. Кислий В.М. Логістика: теорія та практика: Навч. посіб./ В.М. Кислий, О.А. 

Біловодська, О.М. Олефіренко, О.М. Смоляник – К.: ЦУЛ, 2010. –360 с.  
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ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с. 
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Лугівська — К.:Центр навчальної літератури, 2009. — 320 с 

5. Прокопенко О. В. Поведінка споживачів: Навч. пос / О. В. Прокопенко, М. Ю. 

Троян. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 176 с. 

6. Дикань В.Л. Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням 

підприємств залізничного транспорту / В.Л. Дикань, Т.Ю., Борозенець // Вісник економіки 

транспорту і промисловості № 45, 2014 - с. 51-54 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

СИСТЕМНОЇ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Підприємства функціонують в умовах сформованих ринкових відносин, 

високої конкуренції, підвищення циклічності фінансових ризиків та 

невизначеності. Підприємствам доводиться приймати фінансові рішення в 

умовах системної кризи національної економіки, тому можуть виникати 

проблемні ситуації, для нейтралізації яких підприємствам необхідно мати 

достатній рівень фінансової стійкості, щоб мати можливість застосовувати 

ефективні механізми виходу з кризових ситуацій. 

Питання аналізу фінансового стану підприємств досліджують у своїх 

працях зарубіжні та вітчизняні науковців і практики. Серед них варто назвати: 

М. І. Баканова, І. Т. Балабанова, Л. Бернстайна, А. Гроппелі, А. І. Даниленка, І. 

В. Зятковського, В. М. Івахненка , Т. Карлін, В. В . Ковальова, О. Г. Мендрул, 

Д. С. Молякова, Є. В. Негашева, Е. Нікбахта, О. В. Павловську, В. П. 

Привалова, Н. О. Русак, В. А. Русак, В. М. Родіонову, Г. В. Савицьку, Р. С. 

Сайфуліна, О. О. Терещенка, Е. Хелферта, М. Г. Чумаченка, А. Д. Шеремета та 

інших.  

Про стійкий фінансовий стан підприємства свідчить його спроможність 

вчасно розраховуватись з поточною заборгованістю, підтримувати 

платоспроможність у несприятливих обставинах, збільшувати обсяги реалізації 

та отримувати прибуток. Фінансова стійкість забезпечує стабільну 

платоспроможність на перспективу, в основі якої лежить збалансованість 

активів і пасивів, доходів і витрат та грошових потоків [2].  

Фінансова стійкість підприємства – це здатність своєчасно 

розраховуватися за своїми зобов’язаннями, мати необхідний рівень поточної 

ліквідності і бути незалежним від зовнішніх джерел фінансування при 

прийнятті фінансових рішень. 

Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення 

об'єктивного аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і 

визначення на цій основі його фінансової стабільності і незалежності, а також 

аналізу відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям 
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його статутної діяльності. 

На фінансову стійкість підприємства впливають такі фактори: стан 

підприємства на товарному ринку; конкурентоспроможність продукції (робіт, 

послуг); ділова репутація підприємства; залежність підприємства від зовнішніх 

інвесторів і кредиторів; наявність неплатоспроможних дебіторів; ефективність 

господарських і фінансових операцій [1]. 

Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка 

структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб 

забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження 

платоспроможності і створення умов для самофінансування. 

У практиці аналізу фінансової стійкості використовують головним чином 

відносні показники-коефіцієнти (раціональний аналіз), які можна порівнювати: 

 із загальноприйнятими “нормами” для оцінювання ступеня ризику і 

прогнозування можливості банкрутства;  

 з аналогічними даними інших підприємств, що дає змогу виявити 

сильні й слабкі аспекти діяльності та можливості;  

 з даними за попередні роки для дослідження тенденцій поліпшення 

або погіршення. 

Стійкість фінансового стану підприємства залежить від оптимальної 

структури джерел капіталу (від співвідношення власних і позикових коштів), 

від структури активів підприємства і насамперед від співвідношення основних і 

оборотних коштів, а також від рівноваги активів і пасивів підприємства за 

функціональною ознакою.  

У таблиці 1 наведено основні показники оцінки показників фінансової 

стійкості підприємства, методики їх розрахунків, джерела інформації, а також 

параметри цих показників, що розраховані за матеріалами річних звітів ПрАТ 

«Сортнасіннєовоч-Львів». 

Таблиця 1 

Аналіз показників фінансової стійкості  

ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів»  
(станом на 31 грудня) 

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2014 рік %, до 

2012 рік 2013рік 
1. Коефіцієнт 

фінансової 
незалежності 

 
0,58 

 
0,59 

 
0,57 

 
98,2 

 
96,6 

2.Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

 
0,65 

 
0,69 

 
0,72 

 
110,7 

 
104 

3. Коефіцієнт 
інвестування 

0,70 0,82 0,96 137 117 

4. Коефіцієнт 
маневрування 

- 0,43 -0,33 -0,33 76 100 

5. Коефіцієнт 
забеспечення ОА 

власним 
оборотним 
капіталом 

 
 

-1,95 

 
 

-1,11 

 
 

-1 

 
 

51,2 

 
 

90 
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6. Коефіцієнт 
поточної 

ліквідності 

 
0,33 

 
0,47 

 
0,5 

 
151 

 
106 

7. Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності 

 
0,33 

 
0,42 

 
0,45 

 
136 

 
107 

8.Рентабельність 
обороту з 
реалізації 
продукції 

 
0,09 

 
0,11 

 
-0,36 

 
-400 

 
-327 

9. Фондовіддача 
активів 

0,9 0,78 0,81 90 103 

10.Рентабельність 
сукупного 
капіталу 

 
0,043 

 
0,047 

 
-0,34 

 
-790 

 
-723 

11.Рентабельність 
власного капіталу 

0,073 0,070 -0,49 -671 -700 

 

Згідно даних таблиці 2.3 коефіцієнт фінансової незалежності на ПрАТ 

«Сортнасіннєовоч-Львів» у 2012 році становив 0,58.У 2013 році 0,59 та у 2014 

році 0,57, що свідчить про високий рівень фінансової незалежності даного 

підприємства. 

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел 

фінансування в їхньому загальному обсязі, нормальним вважають значення в 

межах від 0,85 до 0,9. Позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.. Даний 

коефіцієнт на ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів»  у 2012 році дорівнював 0,65. В 

подальшому спостерігалась тенденція до збільшення цього показника, а саме у 

2013 році 0,69, та 0,72 у 2014 році. В даному випадку можна зробити висновок, 

що рівень фінансової стійкості на даному підприємстві є незадовільний, але 

спостерігається тенденція збільшення даного коефіцієнта. 

 Коефіцієнт інвестування показує, наскільки власний капітал покриває 

вкладення підприємства в необоротні активи. Він немає загальноприйнятих 

нормативних значень. Оптимальне значення дорівнює 1. Якщо коефіцієнт 

інвестування більше 1, то це є свідченням достатності власного капіталу. Так у 

2012 році цей показник на ПрАТ «Сорнасіннєовоч-Львів» складав 0,70, у 2013 

році 0,82, а у 2014 дорівнював 0,96. Позитивною є тенденція збільшення 

коефіцієнта. 

Коефіцієнт маневрування - цей коефіцієнт показує, яка частина власного 

капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто 

вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього 

показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої 

приналежності підприємства (норматив — 0,4—0,6). Згідно таблиці 1, можна 

зробити висновок, що рівень маневрування є незадовільним, оскільки у весь 

досліджуваний період цей коефіцієнт мав від’ємне значення, а саме: 2012 рік (-

0,43), 2013рік (-0,33), 2014рік (-0,33). 

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну ліквідність і 

показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються 
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поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів 

приходиться на 1 грошову одиницю поточних зобов'язань. Якщо відношення 

менше ніж 1:1, то поточні зобов'язання перевищують поточні активи. Згідно 

даних, які наведені в таблиці 2.3 , можна зробити висновок, що рівень поточної 

ліквідності на цьому підприємстві є незадовільним, оскільки його значення у 

2012 році складало 0,33. У 2013 році 0,47 та у 2014 році 0,5 відповідно. 

Рентабельність сукупного капіталу характеризує величину віддачі 

сукупного капіталу підприємства, тобто  характеризує дохід отриманий від 

кожної вкладеної грошової одиниці сукупного капіталу. У 2012 році цей 

показний склав 0,043. Це означає, що підприємство отримало дохід в розмірі 4 

копійки від кожної вкладеної гривні сукупного капіталу. У 2014 році цей 

показник мав від’ємне значення (-0,34), що свідчить про те, що підприємство 

отримало збиток. 

Рентабельність власного капіталу — фінансовий коефіцієнт, що 

характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка 

віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього 

показника – важливе завдання, яке необхідно виконати управлінцям 

підприємства. У 2012 та у 2013 роках цей показник становив 0,07, що свідчить 

про те, що підприємство отримало дохід у розмірі 7 копійок від кожної 

вкладеної гривні власного капіталу. Але у 2014 році  цей показник мав від’ємне 

значення (-0,49). Це свідчить про те, що підприємство отримало збиток. 

Зробивши аналіз фінансової стійкості досліджуваного підприємства, ми 

дійшли висновку про недостатній стан його фінансової стійкості, є проблеми з 

отриманням достатнього рівня рентабельності. 

В умовах системної кризи національної економіки України, підприємства 

знаходяться у важкому фінансово-економічному стані, нестабільність 

національної валюти, недостатність вільних оборотних коштів, дорогі кредити, 

низька купівельна спроможність населення ці фактори впливають на 

можливості розвитку підприємств. Саме в таких важких умовах 

функціонування, підприємства повинні надзвичайно відповідально віднестися 

до аналізу та прогнозування фінансової стійкості, для того щоб мати 

можливість подальшого розвитку, удосконалення та збереження відповідного 

рівня конкуренції в умовах зростання циклічності фінансових криз. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність характерна будь-якому підприємству в 

теперішніх ринкових умовах господарювання. Проблематика 

конкурентоспроможності підприємств полягає в тому, що підприємства 

повинні постійно діагностувати свій фінансово-економічний стан для того, щоб 

мати змогу ефективного та безперервного функціонування в умовах 

поглиблення глобалізаційних та інтеграційних процесів, зростання 

недобросовісної конкуренції та спадних тенденцій в економіці країни. 

Важливим питанням дослідження потенціалу конкурентоспроможності є 

проблема аналізу та оцінки фінансово-економічного стану підприємств, виборі 

та обґрунтуванні показників аналізу, визначенні порогових (граничних) значень 

коефіцієнтів. 

Дослідження питання діагностики конкурентоспроможності підприємств 

відображені в роботах таких вчених як: С.М. Ільчишин, С.М. Гайдар [2], К.В. 

Бєляєва [3], І.Б. Садовська [4], Н.В. Сергійчук [5], А.О. Вознюк [7], О.Є. Бабина 

[8], О.П. Фещенко [9], В.М. Полозова [10], О.І. Ілляш [11] та багато інших. 

Однак більшість запропонованих методичних підходів до оцінки фінансово-

економічного стану підприємств не мають єдності поглядів, тому потребують 

додаткового вдосконалення. 

Дослідити фінансово-економічний стан підприємств, визначити як 

фінансовий стан впливає на потенціал конкурентоспроможності. 

Конкуренція виступає внутрішньою рушійною силою ринкового 

середовища в якому перебувають підприємства торгівлі. Саме ринкові умови 

господарювання вимагають від підприємств одержання максимального 

прибутку, постійний розвиток та удосконалення, застосування нових методів 

управління, швидкої адаптації до умов, що склалися, щоб не втратити тієї 

частки та позицій ринку які вони займають.  

Підприємства повинні постійно діагностувати фінансово-економічний 

стан, проводити розрахунок точки беззбитковості, аналіз складу та структури 

балансу, дебіторської заборгованості. 

Діагностику конкурентоспроможності проведемо на прикладі 

підприємства ПрАТ “Сортнасіннєовоч - Львів” за 2011-2014 рр. 

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити висновок, що в  

структурі активу балансу величина  необоротних активів значно переважає 

оборотні.  

Найбільшу частку в необоротних активах становлять основні засоби. У 

2011 році, основні засоби становили 7141023 тис. грн., при цьому в динаміці 

спостерігається їх зменшення в структурі оборотних активів, у 2013 році вони  
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Таблиця 1 

Аналіз складу і структура активів ПрАТ “Сортнасіннєовоч - Львів” 
(станом на 31 грудня) 

Показники 

 

 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2014 рік, % до 

Сума, 

тис.грн 

%, до 

підсумк

у 

Сума, 

тис.грн 

%, до 

підсумк

у 

Сума, 

тис.грн 

%, до 

підсумк

у 

Сума, 

тис.грн 

%, до 

підсумк

у 

2011 

року 

2013 

року 

Актив           
I.Необоротні 

активи 
          

Нематер. 
активи 

66069 0,81 42276 0,56 26092 0,44 83012 0.01 125,6 318,1 

Основні засоби 7141023 88,6 7080832 94 5832378 98,8 4605605 90,9 64,5 79 
Інвест. 
нерухомість 

4340 0,05 10382 0,13 10745 0,18 1136 0,02 26,1 10,5 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1815 

 

0,03 

 

733 

 

0,01 

 

- 

 

- 

Інші 

необоротні 

активи 

42969 0,5 21269 0,3 15065 0,25 13480 0,3 31,3 89,5 

Усього за 

розділом I 
8058782 100 7537795 100 5899882 100 5062463 100 63 86 

II.Оборотні 

активи 
          

Запаси: - - - - 119374 6,6 115473 7,5 - 97 
виробничі 

запаси 
27250 2,86 24246 2 89856 5 90576 6 332,3 100,8 

готова 

продукція 
168 0,01 76 0,006 43 0,002 64 0,004 38 148 

товари 33655 3,5 37878 3,05 29475 1,6 24833 1,6 74 84 
Дебіторська 

заборг. за 

продукти, 
товари, роботи, 

послуги 

 

641616 

 

67,5 

 

541878 

 

43,6 

 

749159 

 

41,4 

 

872967 

 

57,1 

 

136 

 

116 

Дебіт. заборг. 
за 

розрахунками: 

          

за виданими 

авансами 
41755 4,4 49888 4,01 53290 3 39379 2,6 94,3 74 

з бюджетом 1422 0,15 1173 0,09 6693 0,4 10471 0,7 736,3 156 
в тому числі з 
податку на 

прибуток 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

6119 

 

0,33 

 

6837 

 

0,44 

 

- 

 

111,7 

з нарах. 

доходів 
2293 0,24 2216 0,17 11742 0,64 3198 0,2   

із внутрішніх 

розрахунків 
30261 3,2 207105 16,67 - - - - - - 

Інша поточна 

дебіторська 
заборгованість 

 

17093 

 

1,8 

 

15671 

 

1,3 

 

166769 

 

9,2 

 

362409 

 

24 

 

139 

 

27,2 

Поточні фін. 

інвестиції 
17215 1,8 22019 1,77 62917 3,4 - - - - 

Гроші та їх 
еквіваленти 

158362 16,6 249691 20 561813 31 69342 4,5 43 12,3 

Витати 

майбутніх 
періодів 

40540 4,2 69822 5,6 74044 4 49056 3,2 45 18,3 

Інші оборотні 

активи 
40389 4,2 20198 1,6 6026 0,33 5624 0,36 121 67 

Усього за 

розділом II 
950556 100 1241862 100 1810828 100 1527928 100 160,7 84,4 

III. 

Необоротні 

активи, 

утримувані 

для продажу, 

та групи 

вибуття 

 

 

305959 

 

 

100 

 

 

317057 

 

 

100 

 

 

305371 

 

 

100 

 

 

1330061 

 

 

100 

 

 

434,7 

 

 

436,5 
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Баланс 
 

9315297 

 

100 

 

9096718 

 

100 
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дорівнювали 5832378 тис. грн., а у 2014 році 4605605 тис. грн. 

У структурі оборотних активів протягом досліджуваного періоду вагоме 

місце займає дебіторська заборгованість  за продукти, товари, роботи, послуги. 

Ця стаття в 2011 році займає 67,5 % від суми усіх оборотних активів, 43,6 % у 

2012 році, та 57, 1 % у 2014 році. Такий розмір дебіторської заборгованості в 

структурі активів може свідчити про надання підприємством товарних кредитів 

для споживачів своєї продукції, що говорить про фактичну іммобілізацію 

оборотних коштів підприємства з виробничого циклу. Таким чином, абсолютне 

або відносне збільшення оборотних активів може свідчити не тільки про 

розширення виробництва а й про вплив чинника інфляції. 

Гроші та їх еквіваленти у 2011 році становили 158362 тис. грн., що у два 

рази більше ніж у 2014році. Це свідчить про зниження ліквідності активів 

підприємства. 

Важливим для діагностики конкурентоспроможності підприємства є 

розрахунок точки беззбитковості (табл. 2), її розрахунок дасть можливість 

визначити критично необхідний рівень доходу, який необхідно отримати, щоб 

покрити всі витрати.  

Таблиця 2 

Розрахунок точки беззбитковості ПрАТ “Сортнасіннєовоч - Львів” 
 (станом на 31 грудня) 

Показник, тис. 

грн 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

6767471 8246270 6446833 6493010 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

5451360 4728830 4451039 4149756 

Валовий 

рибуток (збиток) 

1316111 2218685 1995794 2343252 

Постійні 

витрати 

5209029,5 3883339,5 4368165 3641621 

Витрати на 

оплату праці 

2152700 2090559 2116082 2181646 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

773468 759293 765969 718832 

Амортизація 1338718 949291 855575 561017 

Інші операційні 

витрати 

1888287 168393 1261078 180126 

Питома вага 

постійних 

витрат 

0,74 0,63 0,75 0,77 

Сума умовно-

постійних 

витрат 

4034006,4 2979163 3338279,25 3236811 

Змінні витрати 1762194,5 918255,5 1432505 1047791 



 

19 
 

Матеріальні 

витрати 

818051 834059 801966 867665 

Питома вага 

змінних витрат 

0,25 0,15 0,24 0,23 

Разом витрат 6971224 4801595 580067 4689412 

Сума умовно-

змінних витрат 

1362840 709324,5 1068249,36 912946 

Сума 

маржинального 

доходу 

5350117,4 5197848 4974957 5580063 

Частка 

маржинального 

доходу у виручці 

0,79 0,74 0,77 0,86 

Точка беззбитковості 3186865 4025896 4335428 3763734 

 

Проаналізувавши все вище сказане, ми дійшли висновку, що на 

конкурентоспроможність підприємства суттєво впливає фінансово-економічний 

стан.  Постійна діагностика фінансового стану підприємства, дасть можливість 

виявити проблеми, які виникають та вчасно їх вирішити. Це забезпечить 

можливість безперервного функціонування підприємства та збереження 

відповідного рівня конкурентоспроможності. 

Зрозуміло, що підприємству ще дуже багато потрібно працювати, щоб 

досягнути високого фінансового результату, але з упевненістю можна 

стверджувати, що є потенціал конкурентоспроможності і воно може бути 

конкурентоспроможним та успішно функціонувати на внутрішньому ринку 

України. 
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Одним із факторів розвитку економіки країни є туризм. Розвиток цієї 

сфери сприяє поліпшенню міжнародного становища, співробітництва, а також 

дозволяє стати країні «відомою» для інших держав. Відтак туризм став 

об’єктивною потребою сучасної держави, а дослідження його розвитку повинні 

проводитись постійно в Україні, адже вона має великі перспективи щодо 

функціонування цього ринку. 

Загальний стан розвитку туризму в Україні можна охарактеризувати як 

суперечність. З однієї сторони, сучасний стан туризму розцінюється як 

кризовий, тобто пов’язаний з різким падінням досягнутих раніше об’ємів 

надання туристичних послуг, значною невідповідністю потребам населення в 

туристичних послугах,а також скороченням матеріальної бази туристичної 

галузі. З іншої – відбуваються високі темпи будівництва туристичних об’єктів 

які відповідають найвищим стандартам світу і спостерігається значне зростання 

кількості числа туристичних організацій на всій території України [3].  

Туристичний бізнес у різних сферах відрізняється формою і, особливо, 

змістом операцій і способами їх здійснення. Характер туристичного бізнесу 

зумовлює вид продуктів або послуг, які надає туристична організація. Вона 

може самостійно виробляти ці продукти (послуги) або перепродувати продукти 

(послуги) інших організацій споживачам, а також може тільки поєднувати 

виробників і споживачів туристичних продуктів і послуг [2]. 

Розглянемо детальніше туристичний ринок у Львівській області. 

На сьогоднішній день у Львівській області функціонує більше п’ятисот 

туристичних фірм, які надають свої послуги та організовують відпочинок. Така 

велика кількість організацій формує більш жорстку конкуренцію на ринку 

туристичних послуг.  

ТОП -10 туристичних підприємств, які обслужили найбільшу кількість 

туристів [4]: 

 ТЗОВ «Аккорд-тур». 

 ТЗОВ СП «Міст-Тур». 

 ТЗОВ «Алголь». 

 ПП «Океан-тур». 

 Львівське ЗАТ з туризму та екскурсій «Львівтурист». 

 ДП ТЗОВ СП «Трайдент консалтінг та інвестиції».  

 ТЗОВ «Мандри тур». 

 ТЗОВ «Трайдент хіт». 

 ПП «Туристична фірма «Петбо». 

 ТЗОВ «Насорох». 

Згідно із статистичними даними (табл. 1) загальний обсяг реалізації 

туристичних послуг у Львівській області за 2014 рік склав 1267445.2, що на 

58,4% більше у порівнянні з 2013 роком. Обсяг реалізації послуг тимчасового 

розміщення й організації харчування зріс у 2014 році на 777036,8 тисяч 

гривень. Реалізація послуг у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 

також зросли на 55216, 6 тисяч гривень. 
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Таблиця 1 

Обсяг реалізації туристичних послуг у Львівській області 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
275013.4 316473.4 396739.5 556741.2 1052050.2 

Діяльність туристичних 

агентств, туристичних 

операторів, надання інших 

послуг із бронювання та 

пов’язана з цим діяльність 

- - - 90266.7 120774.1 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
39404.3 72857.0 77344.1 92663.7 94620.9 

*Джерело: складено автором за [1] 

 

За даними головного управління статистики у Львівській області слід 

відзначити, що туристичні потоки зменшилися. Графічне представлення 

туристичних потоків у Львівській області надано нижче. 

 
Рис. 1. Зміна туристичних потоків у Львівській області за 2010-2014 рр.  

 

Починаючи з 2010 року кількість туристів, що були обслужені суб’єктами 

туристичної діяльності у Львівській області поступово зменшувалася, 

приблизно на 2000 осіб. 2014 рік знаменується найнижчою кількістю – 92128 

осіб. Загальна відвідуваність туристами Львівської області впала на 59,85%. 

В’їзд іноземних туристів з 2010 до 2013 року збільшувався, але з 2013 по 

2014 понизився на 12,47%. Кількість туристів-громадян України, які виїжджали 

за кордон з 2010 по 2014 рік зменшилася на 60, 11%. Кількість внутрішніх 

туристів та кількість екскурсантів залишається на приблизно однаковому рівні, 

але також зменшується відповідно на 68,69% та 48%. 

Така тенденція пояснюється наступними факторами: 
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 Фінансова нестабільність. 

 Політична нестабільність. 

 Військові дії. 

 Відсутність достатньої кількості цікавих екскурсійних маршрутів. 

 Якість послуг, що надаються, і їх вартість, яка на порядок вище, ніж за 

кордоном. 

Також важливим фактором є «тінізація» туристичних послуг. Тобто 

неорганізований туризм громадянами сусідніх держав, а також громадянами 

України. Туристи самостійно, без участі туристичних фірм оформлюють виїзні 

документи, розробляють маршрут своєї подорожі, харчування і проживання. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що туризм є одним із 

вагомих складових ринку послуг. Туристичний ринок робить значний вплив на 

такі галузі, як транспорт і зв’язок, сільське господарство і виробництво товарів 

народного споживання та інші. Він є одним з найприбутковіших видів бізнесу у 

світі і являється великим наповнювачем державного бюджету. Тому слід 

розвивати та покращувати цей ринок і Україні.  
Література: 

1. Головне управління статистики у Львівській області/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua 

2. Мальська М.П, Рутинський Л.Й, Білоус С.В, Мандюк Н.Л Економіка туризму: 

Теорія та практика/ Структура туристичного бізнесу// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://pidruchniki.com/2008021562172/turizm/ struktura_ turistichnogo_biznesu#250. 

3. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 

2289/1/Ринки%20туристичних%20послуг%20%20стан%20і%20тенденції%20розвитку.pdf. 

4. Туризм та відпочинок на Львівщині/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rustvi.at.ua/news/lvivska_oda/2012-02-22-88. 

 

Марусич М.В., магістрант 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т.В. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

У наш час податковий аспект займає вагоме місце в управлінні фінансами 

підприємства та впливає на прийняття важливих рішень. Тому система 

управління податковими платежами має стати невід’ємною частиною 

фінансового менеджменту, враховуючи його завдання та мету. У сучасній 

економічній літературі така система визначається як податковий менеджмент. 

Податковий менеджмент на підприємстві є найважливішою складовою 

фінансового планування в організації в цілому і від того, наскільки узгоджена 

фінансово-господарська діяльність з оподаткуванням, залежить ефективність 

функціонування організації та її фінансова стійкість. 

Тому на сьогоднішній день постало питання якісного корпоративного 

податкового менеджменту для визначення оптимальної структури бізнесу. 
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Податки є важливим інструментом економічного регулювання та ефективним 

важелем впливу на більшість бізнес-рішень, що часто змушують керівників 

кардинально змінювати тактику дій компанії. 

Отже, корпоративний податковий менеджмент – це складова фінансового 

менеджменту, що передбачає розробку управлінських рішень, спрямованих на 

формування і підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства, 

регулювання його взаємовідносин із державою в процесі перерозподілу доходів 

і наповнення держбюджету [1, с. 49]. 

Корпоративний податковий менеджмент не зводиться до абсолютної 

мінімізації податкових платежів, а передбачає вибір найбільш ефективного 

варіанту їх сплати при альтернативних напрямках господарської діяльності. 

Оптимізація податкових платежів передбачає аналіз господарської 

діяльності і діючого податкового законодавства та вибір таких податкових 

систем і платежів, які б задовольняли підприємство з погляду отримання 

доходів, необхідних для розширення виробництва, знаходження працівників, 

зацікавлених у результатах своєї праці, та давали б можливість зменшити 

втрати від ризику господарювання. 

Розробка оптимального плану податкових платежів повинна бути 

направлена на мінімізацію податкових платежів шляхом використання всіх 

особливостей норм податкового законодавства і обліку всіх можливих 

податкових пільг [2, с. 58].  

Метою процесу реалізації корпоративного податкового менеджменту є 

розробка та реалізація податкової стратегії, яка забезпечить поєднання 

оптимального податкового тиску й максимальних досягнутих результатів 

підприємства. Виходячи з даної мети, серед важливих завдань податкового 

менеджменту суб’єкта господарювання можна виділити такі [3, с. 7]: 

- визначення цілей і завдань податкового менеджменту на поточному 

етапі й на перспективу;   

- вибір податкової стратегії щодо напрямів діяльності; 

- визначення оптимального податкового тиску й допустимого для 

підприємства податкового ризику;   

- податкове планування та розробка облікової політики з метою 

оподаткування; 

- розробка правил і методів формування звітних даних, необхідних для 

достовірного та своєчасного розрахунку податків і забезпечення інформацією 

зовнішніх і внутрішніх користувачів для здійснення податкового контролю; 

- розробка діючої системи управління податковими витратами 

підприємства. 

Основними функціями процесу реалізації податкового менеджменту є: 

податкове планування, розробка способів і методів ведення обліку, ведення 

податкового обліку, контроль за правильністю й достовірністю податкових 

розрахунків, зниження податкових ризиків, оцінка ефективності методів, 

принципів і способів податкового планування й обліку, що застосовуються. 
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Організація корпоративного податкового менеджменту суб’єкта 

господарювання проводиться за такими напрямами : 

1. Визначення цілей і завдань організації корпоративного податкового 

менеджменту.  

2. Формування концепції організації корпоративного податкового 

менеджменту (забезпечується визначення базових цінностей та принципів 

організації корпоративного податкового менеджменту, взаємоузгодженість всіх 

управлінських підсистем суб’єкта господарювання та підсистеми менеджменту, 

формування вимог до організації корпоративного податкового менеджменту). 

3. Розробка теоретико-методичного забезпечення організації 

корпоративного податкового менеджменту (забезпечується визначення 

структурних та функціональних елементів). 

4. Реалізація корпоративного податкового менеджменту через податкове 

планування, податковий аналіз, облік і звітність, контроль. 

Дослідження сутності корпоративного податкового менеджменту дало 

змогу розробити функціональну модель, яка відображає взаємодію всіх його 

елементів та передбачає 6 етапів реалізації податкової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Реалізація даної моделі корпоративного менеджменту об’єднує кілька 

етапів: 

1. Розробка альтернативних варіантів податко¬вої діяльності. Відповідно 

до характеру діяльності суб’єкта господарювання, на підставі її установчих 

документів та законодавчих актів у сфері оподаткування визначають перелік 

податків, які підлягають сплаті в бюджет та позабюджетні фонди.  

2. Аналіз альтернативних варіантів податкової ді¬ яльності. При 

здійсненні аналізу альтернативних варіантів податкової діяльності вивчаються 

всі можливі схеми оптимізації оподаткування: напрями оптимізації податкових 

баз з метою зниження податкового навантаження, фактори зниження 

податкового ризику для суб’єкта господарювання.  

3. Вибір оптимального варіанту податкової діяль¬ності. На підставі 

проведеного аналізу та здійснених розрахунків граничного податкового 

навантаження і рівня прибутковості обирають оптимальний варіант податкової 

діяльності для суб’єкта господарювання.  

4. Реалізація податкової діяльності. Найкращі варіанти оформляють через 

бухгалтерські проведення та податкові записи. На основі цих записів складають 

журнал типових господарських операцій – основа ведення фінансового і 

податкового обліку, здійснюють розрахунки податкових зобов’язань суб’єкта 

господарювання, формують та подають податкову звітність згідно із 

розробленим ним графіком податкових платежів. На цьому етапі також 

здійснюють первинний контроль за дотриманням законодавства при 

розрахунку і сплаті податків та зборів, облікової політики суб’єкта 

підприємницької діяльності, використовуючи ті чи інші прийоми у 

податковому обліку. 
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5. Контроль за реалізацією податкової діяльності. У рамках податкового 

контролю на підприємницьких структурах здійснюють контроль виконання 

податкових планів, визначають відповідність отриманих результатів 

поставленим завданням, порівнюються фактичні показники із запланованими і 

допустимими їхніми значеннями та визначають амплітуду коливань окремих 

параметрів. Отриманий фінансовий результат оцінюють з врахуванням 

податкових ризиків (можливих штрафних санкцій).  

6. Розробка заходів підвищення ефективності податкового менеджменту. 

На цьому етапі встановлюють причини відхилень фактичних показників від 

планових та розробляють комплекс заходів щодо їхнього усунення.  

Отже, ефективне функціонування корпоративного податкового 

менеджменту можливе при належній організації та узгодженій взаємодії усіх 

його функціональних елементів, зокрема, податкового планування, податкового 

аналізу, податкового моніторингу господарських операцій, податкового обліку 

та податкового контролю. Важливо також зробити висновок за результатами 

проведеної роботи та вжити необхідних заходів. Лише в таких умовах стає 

можливим оптимізувати податкові видатки та покращити фінансовий стан 

самого суб’єкта господарювання. Сьогодні в Україні підприємства недостатньо 

використовують можливості корпоративного податкового менеджменту, тому 

ця підсистема управління потребує подальшого дослідження та реалізації на 

практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ЛОГІСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Розвиток харчової промисловості, а саме продуктів дитячого харчування 

належить до основних соціальних проблем України, так як від них залежить 

здоров’я дітей та продовольча безпека у країні. На сьогоднішньому етапі 

українських ринок дитячого харчування представлений лише 20% вітчизняного 

виробництва, решта – імпортні товари. Це зумовлено багатьма причинами, 

більшість з яких залежать від державної політики, наприклад, це: 
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- високі вимоги до якості дитячої продукції; 

- складність в отриманні сертифікації;  

- застаріле обладнання більшості вітчизняних підприємств – 

виробників дитячого харчування; 

- відсутність підтримки держави; 

- інше. 

Тобто з огляду на усі ці причини стає зрозумілим, що значно простіше 

реалізовувати імпортну високоякісну продукцію через дистриб’юторів в 

Україні, аніж організувати власне вітчизняне виробництво дитячого 

харчування. 

Тому існують широкі перспективи розвитку вітчизняних підприємств 

дитячого харчування, проте це не з легких завдань. Однією з найвагоміших 

проблем на шляху до розширення ринку та його вдосконалення виступає 

відповідність високим стандартам якості. Для цього, перш за все, необхідно 

вирішувати питання пов’язані із якісною сировиною. Таку сировину слід 

вирощувати на спеціалізованих господарствах, для отримання екологічно 

чистих продуктів.  

В Україні найбільшу частку закупівель серед дитячого харчування 

займають дитячі суміші – 40%, пюре – 20% та каші – 17%. Структуру ринку 

зображено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Споживання дитячого харчування в Україні 

Джерело: [1] 

Також не менш важливим є стан законодавства України, в окремих 

законах якого вказаний допустимий вміст пестицидів чи сполук ртуті навіть у 

дитячому харчуванні, що є не сумісним для іноземного виробництва. 

У 2015 році був розроблений проект Закону України "Про дитяче 

харчування", за яким передбачається скасування спеціальних сировинних зон. 

До цього часу передбачалося вирощування сировини для виготовлення дитячих 

продуктів виключно на спеціальних зонах. Проте це не було ефективним, так як 

в законі вказувалося «переважно в спеціальних сировинних зонах», тому 

виробники могли вирощувати будь-де сировину, контроль за цим був 

практично відсутній. Також було нераціональним створення таких вимог, так як 

в Україні існує лише одна офіційно зареєстрована «сировинна зона» для 
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вирощування фруктів, все інше продовольство для дитячого харчування 

вирощується без отримання такого статусу. 

У європейському досвіді також відсутні спеціальні зони для дитячого 

харчування, це пояснюється тим, що уся дитяча продукція обов’язково 

проходить перевірку якості та безпеки.  

Державна політика України передбачає обмеження загальної 

торговельної надбавки на продукцію українського виробництва у розмірі 10 – 

30%, яка часто не може покрити усі витрати, зокрема на логістику чи 

дистрибуцію і надбавку самої торговельної мережі. Тому роздрібним мережам 

вигідніше співпрацювати з імпортерами, на асортимент яких таких обмежень 

немає, ніж з українськими виробниками [2]. 

Дитяче харчування вимагає особливих умов, дотримуватись яких 

допомагає логістика. Більшість таких продуктів належать до категорії 

дієтичного вживання, вимагають температурних режимів, мають короткі 

терміни придатності. Саме налагоджене логістичне обслуговування дозволяє 

залишатися продуктам дитячого харчування придатними до вживання.  

Дистриб’ютори, реалізовуючи дитяче харчування, повинні дотримуватися 

спеціального режиму перевезення та зберігання на складі, а також ретельно 

слідкувати за термінами придатності даної групи товарів. Так, згідно даних 

органів у справах захисту прав споживачів України вказано, що у минулому 

році з ринку було вилучено та ліквідовано 36,7 % з 74,13 тонни перевіреної 

продукції. Це свідчить лише про високий рівень неякісної продукції на 

українському ринку харчування для дітей, що несе за собою загрозу здоров’ю 

населення. Щодо складських потужностей, то це повинні бути склади класу А і 

В, що дозволяють підтримувати постійну вологість, температурний режим, 

повітряний обмін, обладнані сучасними кліматичними і вентиляційними 

системами. Транспортні засоби перевізників також рекомендується обирати 

оснащеними необхідним обладнанням для підтримки температурних режимів 

при перевезенні продукції. 

Надійність доставки товарів дитячого харчування є високою, зазвичай 

терміни доставки становлять до 24 годин, а перевезення здійснюються 

спеціалізованими автомобілями, тобто перевізники дотримуються вимог ЄС 

щодо перевезення охолоджених продуктів. Зазвичай доставка дитячого 

харчування здійснюється часто та малими партіями, підприємства роздрібної 

торгівлі переважно закуповують продукцію з надійністю реалізації її на протязі 

одного тижня, а також частіші поставки дають можливість утримувати на 

полицях магазинів лише свіжу продукцію, зважаючи на те, що товари дитячого 

харчування мають відносно короткий термін придатності. Тобто можна 

стверджувати, що у галузі дитячого харчування переважає гнучкість поставок, 

задоволення спеціальних замовлень, пристосування до бажань клієнтів. 

Експрес-доставка товарів хоча коштує значно дорожче, є у деяких ситуаціях 

необхідною, щоб не втратити клієнтів. Варто однак визначити, яким клієнтам і 

в яких ситуаціях пропонувати таку послугу за рахунок фірми [3].  
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Кожен дистриб’ютор на ринку України створює резервні запаси товарів, 

для того щоб у будь-який момент задовольнити потребу споживача. З огляду на 

те, що більшість товарів дитячого харчування – імпортні, запаси є просто 

невід’ємною частиною діяльності, так як затримки на кордоні досить часте 

явище. Проте такі запаси є незначними, враховуючи терміни придатності 

товарів, жоден дистриб’ютор не ризикуватиме закуповуючи надто великі партії 

замовлень продукції, більші за максимально визначений розмір для свого 

підприємства. 

У галузі дитячого харчування діє гнучка система знижок. Дистриб’ютори 

намагаються збільшувати свої продажі за рахунок знижок та акцій своїм 

постійним клієнтам, а також клієнтам, що закуповують продукцію великими 

партіями, вчасно здійснюють оплату рахунків. Найчастіше акції діють на 

продукцію в якої закінчується термін реалізації, в такому випадку підприємства 

намагаються понести якомога менші втрати. 

На даному ринку присутній такий елемент обслуговування як можливість 

реалізації спеціальних замовлень. Внаслідок тісної співпраці із 

постачальниками у підприємств є можливість виконувати індивідуальні 

замовлення клієнтів (товар іншого асортименту, інших розмірів, доставка у 

визначене місце). 

Логістичне обслуговування є необхідною складовою на будь-якому 

ринку, зокрема і на ринку дитячого харчування. Ефективно функціонуюча 

логістична система дозволяє підприємству досягти високої прибутковості. 

Ринок дитячого харчування України представлений переважно імпортними 

товарами, що зумовлено багатьма причинами, основною з яких є недостатній 

рівень підтримки на державному рівні. Міністерством аграрної політики 

України ініційовано розробку державної програми щодо розвитку дитячого 

харчування в Україні до 2020 року, тому в найближчі роки можна очікувати 

збільшення вітчизняного виробництва даного виду товарів. 
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Заїнчковська – Режим доступу до ресурсу: http://www.souz-

inform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/detskoe_pytanye. 

3. Чухрай Н. Логістичне обслуговування / Наталія Чухрай. – Львів: Національного 

університету "Львівська політехніка", 2006. – 292 с. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання 

підприємства України все більше зацікавлені у стабільному та ритмічному 

http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/detskoe_pytanye
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функціонуванні. Для досягнення високих економічних результатів необхідна 

розробка ефективної та обґрунтованої політики управління оборотними 

активами, які займають значну частку серед активів підприємства. Саме від 

ефективності використання оборотних активів залежить рівень ліквідності 

підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність та рентабельність. 

Отже, враховуючи визначальну роль оборотних активів у процесі виробництва, 

проблема аналізу забезпечення підприємства ними та їх ефективності 

використання є першочерговою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методичні підходи до 

аналізу оборотних активів, зокрема ефективності їх використання наявні в 

працях багатьох авторів. Теоретичні основи сутності та методики аналізу 

оборотних активів підприємства в своїх працях вивчали Бланк І.А., Душило 

А.А., Драгун Л.М., Поважний О.С., Покропивний О.Ф., Примак Т.О., Чубка 

О.М. та інші. 

Формулювання цілей. З огляду на вище зазначене, метою дослідження є 

розгляд сучасних методик розрахунку показників ефективності використання 

оборотних активів на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови функціонування 

підприємств перетворюють процес оцінки ефективності використання 

оборотних активів на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої 

можна використовувати як інформаційну базу при ухваленні стратегічних 

управлінських рішень так і при формуванні механізму управління фінансовим 

станом підприємства, посиленні його конкурентних позицій на ринку. 

На сьогоднішній день, для успішного функціонування підприємства на 

ринку методична оцінка ефективності використання його оборотних активів є 

об’єктивною необхідністю, яка дає можливість виявити його сильні та слабкі 

місця, удосконалити потужності та виявити приховані потенційні можливості. 

За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це гроші та їх 

еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Ефективність використання оборотних активів істотно впливає на 

результати господарської діяльності, для її оцінки застосовують різні 

показники. Проаналізувавши методичні підходи до аналізу оборотних активів 

підприємства, пропонуємо виділити наступні економічні показники 

ефективності використання оборотних активів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання оборотних активів 
Показники Алгоритм розрахунку Економічна сутність 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів 

Чистий дохід від реалізації 

продукції/Середній 

залишок оборотних 

активів за період 

Коефіцієнт оборотності показує число 

обертів, здійснених оборотними активами 

підприємства за період (за рік). 

Прискорення оборотності можливе або 
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при збільшенні виходу продукції на 

одиницю оборотних активів, або при 

зменшенні обсягу оборотних активів, 

необхідних для виробництва такої ж 

кількості продукції. 

Коефіцієнт 

завантаження 

оборотними 

активами 

Середній залишок 

оборотних активів за 

період/ Чистий дохід від 

реалізації продукції 

Показник, обернений   коефіцієнту 

оборотності, це величина оборотних 

активів, авансованих на 1 грн. чистого 

доходу від реалізації продукції. Чим 

нижчим є значення  коефіцієнту 

завантаження, тим ефективніше 

використовуються оборотні активи. 

Тривалість одного 

обороту оборотних 

активів 

360/Коефіцієнт 

оборотності оборотних 

активів 

Це середній час (в днях), за який 

підприємству повертаються його 

вкладення в оборотні активи у вигляді 

чистого доходу від реалізації продукції. 

Зменшення тривалості обороту свідчить 

про поліпшення використання оборотних 

активів. Прискорення оборотності 

оборотних активів можна оцінити по їх 

абсолютному і відносному вивільненню з 

обороту. 

Величина 

вивільнення 

оборотних активів 

за рахунок 

прискорення 

оборотності 

Чистий дохід від реалізації 

продукції у звітному 

періоді/Середня тривалість 

одного обороту в базовому 

періоді-середня тривалість 

одного обороту в звітному 

періоду/360 

Зменшення тривалості обороту свідчить 

про поліпшення використання оборотних 

активів. Прискорення оборотності 

оборотних активів можна оцінити по їх 

абсолютному і відносному вивільненню з 

обороту. Під абсолютним вивільненням 

розуміється зниження суми оборотних 

активів у поточному році порівняно з 

попереднім при тому ж обсязі чистого 

доходу від реалізації продукції або при 

його збільшенні. Відносне вивільнення має 

місце, коли темпи зростання чистого 

доходу випереджають темпи зростання 

оборотних активів. У цьому випадку 

меншим обсягом оборотних активів 

забезпечується більша величина чистого 

доходу від реалізації продукції 

Висновки. Вивчивши низку вітчизняних і зарубіжних джерел, 

присвячених розробці показників ефективності використання оборотних 

активів підприємства, можливо зробити висновок, що в сучасних умовах 

економісти вважають за доцільне оцінювати ефективність використання 

оборотних активів підприємства шляхом вибору декількох найважливіших 

показників. 
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У той же час, недостатньо уваги приділено дослідженню методик 

розрахунку показників ефективності використання оборотних активів 

властивих окремим галузям економіки. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне у 

подальшому дослідженні більше уваги приділити саме специфічним 

показникам ефективності використання оборотних активів підприємств різних 

галузей національної економки. 
Література: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: від 28.02.2013 р. № 336/22868: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання особлива 

увага приділяється формуванню фінансових результатів діяльності 

підприємства. Ключовим питанням як для власників підприємств та їх 

працівників, так і для держави є формування прибутку. Прибуток посідає одне з 

головних місць у загальній системі вартісних інструментів ринкової економіки. 

Чим вищою є величина прибутку підприємства, тим більше воно має 

можливостей для реалізації своїх програм, оновлення матеріальної бази та 

збільшення власного капіталу, це забезпечить його стабільність та є гарантією 

його фінансової незалежності. Однак питання економічної сутності та змісту 

фінансових результатів залишається розкритим не повністю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останній час питання 

економічного змісту фінансових результатів знайшли своє відображення у 

роботах таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як: Ф.Ф. Бутинець, М.І. 

Ковальчук, П.П. Борщевський, Г.Г. Кірейцев, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, В.М. 

Жук, В.О. Шевчук, О.М. Петрук, І.І. Сахарцев, Л.В. Нападовська, В.К. Савчук, 

М.Г. Чумаченко, В.В. Сопко, М.О. Кізім, Е.М. Коротков, І.О. Бланк, А.П. 

Градов та ін. Це підтверджує актуальність питань формування доходів і витрат 

для визначення кінцевого фінансового результату для забезпечення 

стабільності діяльності підприємства. Однак, питання, пов’язані з визначенням 

фінансових результатів на підприємстві, потребують подальшого глибшого 

дослідження. 

Формулювання цілей. З огляду на вище зазначене, метою дослідження є 

теоретичне висвітлення економічної сутності фінансових результатів 

господарської діяльності підприємства. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
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Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство, незалежно від 

форми власності має на меті не тільки утримуватися на ринку, а й отримувати 

позитивний результат, тобто прибуток. Прибуток підприємства є основним 

внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів для забезпечення 

розвитку підприємства, виступає основою для розширення виробництва, є 

захисним механізмом від банкрутства та ін. 

Для більш повного розкриття сутності фінансових результатів, необхідно 

розглянути, як зміст цього поняття трактується провідними економістами. 

На думку професора Мочерного С.В., прибуток – одна з форм чистого 

доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість 

додаткового і часткового необхідного продукту, за своєю величиною – це 

різниця між продажною ціною товару і витратами на його виробництво [5, с. 

262]. 

С.Ф. Голов вважає, що прибуток – це різниця між доходами від певної 

діяльності й витратами на її здійснення [4, с. 529]. 

На думку Ф.Ф. Бутинця, прибуток – це різниця між доходами від певної 

діяльності й витратами на її здійснення [3, с. 513]. 

Визначення та описи поняття «збиток» в спеціальній літературі 

зустрічається досить рідко. Це пов’язано з тим, що категорії «прибуток» і 

«збиток» протилежні за змістом, але разом з цим виражають зміст поняття 

«фінансовий результат». Тому даючи характеристику прибутку, про збиток 

забувають. Хоча інформацію можна відобразити з точністю, але навпаки, і це 

вже буде характеристика збитку. Збиток – це своєрідний антипод прибутку, і 

порядок його формування нічим не відрізняється від позитивного результату 

діяльності, тобто збиток також знаходиться як різниця доходів та витрат 

діяльності господарюючого суб’єкта, тільки результат матиме від’ємне 

значення [7, с. 136]. 

В деяких економічних джерелах зустрічаємо тлумачення поняття 

«фінансовий результат», де його визначають як різницю між доходами та 

витратами підприємства чи його окремого підрозділу за певний час; приріст чи 

зменшення вартості власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у 

звітному періоді [6, с. 524]. 

За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» доходи – це збільшення економічних 

вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які 

призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків власників), а витрати – це зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками) [2]. 

Отже, відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і 

витрат, для визначення фінансового результату діяльності підприємства за 

звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, які 
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понесені для цих доходів. Доходи і витрати відображаються в обліку і звітності 

у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей [1]. 

Отже, необхідно розуміти, що поняття «фінансовий результат» і 

«прибуток» не тотожні, оскільки фінансовий результат ширший за своїм 

змістом, ніж прибуток. Фінансовий результат відображує всю господарську 

діяльність підприємства, характеризує кількісні і якісні показники 

результативності діяльності підприємства, тоді як прибуток (збиток) є підсумок 

цієї діяльності, оскільки результат може бути як позитивним, так і негативним. 

Від того, яку мету ставить перед собою підприємство, таким і буде результат. 

Для цього необхідно враховувати основні виробничі та економічні показники 

господарської та фінансової діяльності, результативність господарсько-

фінансової діяльності, результативність та ефективність використання 

трудових, матеріальних та грошових ресурсів. Підприємство повинно 

працювати на результат відповідно до проміжних цілей, ключових результатів, 

стратегічних цілей. 

Висновки. Отже, дослідженнями встановлено, що теорія походження 

фінансових результатів є питанням постійного вивчення. Загальноекономічне 

визначення сутності фінансових результатів пояснює їх як результат 

зіставлення доходів звітного періоду з витратами. Фінансовий результат являє 

собою таку економічну категорію, яка формується поступово протягом 

фінансово-господарського року від різних видів діяльностей і виражається 

чистим прибутком або збитком. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА В 

КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ  

 

В сучасних ускладнених умовах господарювання суб’єкти 

господарювання (підприємства) часто відчувають брак коштів для здійснення 

поточної діяльності, а також для фінансування довгострокових господарських 

проектів. В такому випадку підприємство змушене користуватись кредитними 

ресурсами, що передбачає  надання кoштів на умoвах платнoсті, стрoкoвoсті та 

oбoв’язкoвoгo пoвернення.   

 Будь-яка кредитна операція повинна враховувати збалансованість 

інтересів банку та позичальника. Так, банку необхідно максимально точно 

оцінити кредитоспроможність контрагента, а останньому – чітко уявити 

вимоги, що ставляться кредитором.  

Питання теорії оцінки кредитоспроможності досліджувала велика 

кількість вітчизняних вчених І. Бланк, В. Галасюк, Н. Дєєва, А.Єпіфанов, Н.І. 

Корецька, О.Терещенко та інші. 

Кредитоспроможність найчастіше розглядається науковцями як стан, 

спроможність або система певних умов.   

Кредитоспроможність  - спроможність позичальника за конкретних умов 

кредитування в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін 

розрахуватися зі своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими 

коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності [2]. Або ж 

кредитоспроможність – фінансово-господарський          стан підприємства чи 

організації,  котрий  дає   впевненість у ефективному використанні позичених 

коштів,спроможність 

та  готовність  позичальника  повернути  кредит  згідно  умов договору [3]. 

І.АБланк стверджує, що кредитоспроможність – це система умов для 

визначення спроможності підприємства залучати і повертати позиковий 

капітал. 

Водночас, з метою підвищення надійності та стабільності банківської 

системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком 

України встановлені основні вимоги до кредитоспроможності позичальника які  

визначені «Положенням про порядок формування та використання банками 

України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями» від 25.01.2012 № 23. У цьому документі, який є 

базовим для здійснення кредитних операцій банками, дано визначення 

кредитоспроможності  та чітко розрізнено поняття «кредитоспроможність» та 

«платоспроможність». Кредитоспроможність - наявність у боржника 

(контрагента банку) передумов для проведення кредитної операції і його 
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спроможність повернути борг у повному обсязі та в обумовлені договором 

строки [1]. Платоспроможність - здатність боржника (контрагента) банку 

своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань [1]. 

Для проведення кредитування позичальника (чи то юридичної особи чи 

фізичної) основним показником який підлягає оцінці є фінансовий стан 

позичальника.  

Національний банк розробив методику аналізу фінансового стану 

позичальника, яка має враховуватися банками обов'язково. Банк здійснює 

оцінку фінансового стану юридичної особи, якій надано кредит, шляхом 

розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної 

особи. 

Оцінка фінансового стану здійснюється на основі розрахунку інтегрального 

показника із застосуванням багатофакторної дискримінантної моделі за такою 

формулою: 

 
де Z - інтегральний показник; 

К1, К2 ... Кn - фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних 

фінансової звітності боржника - юридичної особи для великого або середнього 

підприємства. Для малого підприємства замість зазначених коефіцієнтів 

застосовуються коефіцієнти МК1, МК2 ... МКn; 

а1, а2 ... аn - параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та 

розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються Національним 

банком України на підставі даних фінансової звітності боржників - юридичних 

осіб. Банк для актуалізації параметрів дискримінантної моделі подає до 

Національного банку України відповідну інформацію щодо даних фінансової 

звітності боржників - юридичних осіб за формою та у строки, установлені 

Національним банком України;  

а0 - вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно 

актуалізуються Національним банком України. 

Банк розраховує інтегральний показник, виходячи з належності 

підприємства відповідно до законодавства України до великого, середнього або 

малого та виду його економічної діяльності. 

Для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника 

НБУ пропонує розраховувати систему коефіцієнтів: 

1. Коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня) - здатність 

підприємства  покривати поточні зобов’язання оборотними активами. 

2. Проміжний коефіцієнт покриття  - здатність підприємства 

розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями монетарними 

оборотними активами. Характеризує очікувану платоспроможність боржника в 

короткостроковому періоді. 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності - питома вага власного капіталу в 

загальному обсязі джерел фінансування. Характеризує ступінь залежності 

підприємства від позичкових джерел фінансування. 
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4. Коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом - рівень 

фінансування необоротних (довгострокових) активів за рахунок власного 

капіталу підприємства. 

5. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу - ефективність 

використання капіталу підприємства, інвестованого власниками. 

6.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - здатність 

підприємства розраховуватися за кредиторською заборгованістю за товари, 

роботи, послуги виручкою від реалізації продукції  

7. Коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від 

операційної діяльності (EBIT) - характеризує рентабельність продажу за 

фінансовими результатами від операційної діяльності до оподаткування та 

здійснення витрат, пов’язаних із запозиченнями.  

8. Коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від 

звичайної діяльності (EBITDA) - характеризує рентабельність продажу за 

фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування, 

здійснення фінансових витрат та нарахування амортизації.  

 9. Коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами до 

оподаткування - характеризує рентабельність продажу за фінансовими 

результатами до оподаткування.    

10. Коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком - 

характеризує ефективність використання (рентабельність) активів 

підприємства.  

11. Коефіцієнт оборотності оборотних активів - характеризує 

ефективність  використання оборотних  активів підприємства.  

12.Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими 

результатами від звичайної діяльності (EBITDA) - здатність підприємства 

розраховуватися з боргами за рахунок внутрішніх фінансових джерел.  

13. Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими 

результатами до оподаткування - здатність підприємства розраховуватися з 

боргами за рахунок фінансового результату.  

Оцінка фінансового стану боржника - фізичної особи, який є суб’єктом 

господарювання, має здійснюватися банком також з урахуванням аналізу 

фінансової звітності, що подається ним як суб’єктом господарювання за 

встановленими законодавством України формами. Аналіз фінансової звітності 

боржника - фізичної особи, який є суб’єктом господарювання, має враховувати 

дослідження динаміки показників його діяльності. Банк визначає періодичність 

здійснення оцінки поточного фінансового стану боржника - фізичної особи 

самостійно з урахуванням стану обслуговування боргу, але не рідше ніж один 

раз на рік (або за результатами фінансового року). 

Методику аналізу фінансового стану позичальника, що розроблена 

Національним банком має враховуватися банками обов'язково при здійсненні 

операцій кредитування. Однак наведені в Положенні вимоги є мінімально 

необхідними, і кожен банк може розробити власний підхід з урахуванням своєї 

специфіки, основних положень кредитної політики та конкретних економічних 
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умов. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються 

кожним банком самостійно його внутрішніми положеннями щодо проведення 

активних операцій (кредитних) та методикою проведення оцінки фінансового 

стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог Положення, у 

яких мають бути визначені ґрунтовні, технічно виважені критерії економічної 

оцінки фінансової діяльності позичальників (контрагентів банку) на підставі 

аналізу їх звіту про фінансовий стан і звітів про фінансові результати в динаміці 

тощо. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника 

(контрагента банку), яка розроблена банком, є невід'ємним додатком до 

внутрішньобанківського положення банку про кредитування. Банк під час 

здійснення оцінки фінансового стану позичальника має право встановлювати 

додаткові (суб'єктивні) показники. Установлені банком додаткові (суб'єктивні) 

показники, які використовуються ним для здійснення оцінки фінансового стану 

позичальника - юридичної особи або фізичної особи-підприємця, мають 

ураховувати особливості видів економічної діяльності зазначених 

позичальників. Результати оцінки фінансового стану позичальників банку 

мають зберігатися в банку відповідно до строків зберігання документів з 

кредитування, встановлених законодавством України, особливо щодо великих 

кредитів, кредитів пов'язаним з банком особам. Вагомість кожного показника 

визначається індивідуально для кожної групи позичальників (контрагентів 

банку) залежно від кредитної політики банку, особливостей клієнта(галузь 

економіки, сезонність виробництва, обіговість коштів тощо),ліквідності 

балансу, становища на ринку тощо [1]. 

У процесі оцінки і аналізу кредитоспроможності клієнта можна виділити 

три основні етапи: формування загального уявлення про клієнта; аналіз 

фінансового стану,  аналіз проекту (угоди), що кредитується.  

На першому етапі, як правило, по-перше, відбувається особисте 

знайомство клієнта з керівником банку, начальником кредитного підрозділу, 

економістом з метою оцінити особисті та ділові характеристики керівника та 

головного бухгалтера; по-друге відбувається загальне обговорення проекту, що 

кредитується та відсоткових ставок за позикою. При формуванні уявлення про 

клієнта аналізуються наступні показники: установчі документи; період 

функціонування підприємства; власність на фонди; місцезнаходження 

позичальника; ділова активність клієнта; рентабельність активів й продаж 

підприємства. 

На другому етапі оцінки кредитоспроможності позичальника у процесі 

оцінювання фінансового стану підприємства визначається платоспроможність, 

ліквідність та фінансова стійкість підприємства за інтегральним показником, 

про що було описано вище.  

Головною проблемою при складанні методик оцінки потенційних 

позичальників в Україні є якісний підбір показників, необхідних для 

проведення об'єктивної оцінки кредитоспроможності. Методи аналізу можуть 

використовуватися паралельно, а також частково, доповнюючи один одного. 

Розгляд шляхів удосконалення методики оцінки кредитоспроможності банку 
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має передбачати по суті використання якомога більшого складу показників, 

котрі характеризували б реальні можливості ефективного використання і 

своєчасного погашення підприємством позичених коштів. Так оптимальним 

варіантом розрахунку фінансових коефіцієнтів, які характеризують 

різноманітні аспекти діяльності позичальника, є проведення не лише 

ретроспективного аналізу - на основі фактичних даних із наданої клієнтом 

звітності, але й аналізу перспективного, що може здійснюватись на основі 

прогнозних величин, представлених клієнтом, або розрахунку самого банку, 

виходячи із тих тенденцій, що склалися у динаміці змін відповідних показників 

у минулі періоди [4, c. 54-59]. 
Література: 

1. Положення про порядок формування та використання банками України резервів 
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Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ 

КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  

 

Завданням успішного розвитку підприємств виступає якісне управління їх 

власним капіталом. При цьому обґрунтування його оптимальної величини 

відповідно до обсягу, структури та змісту виробничої діяльності, вибір 

раціонального способу нарощування, врахування вартості й ризиків забезпечує 

сталий розвиток підприємства.  

Управління капіталом, і власним зокрема, спрямоване на вирішення таких 

основних завдань [2, с.58]:  

1) формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні 

темпи економічного розвитку підприємства;  

2) оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та 

напрямами використання;  

3) забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при 

запланованому рівні фінансового ризику;  

4) забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з 

використанням капіталу, при запланованому рівні його дохідності;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12/page
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5) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі 

його розвитку; 

 6) забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над 

підприємством з боку його засновників;  

7) забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;  

8) оптимізація структури капіталу;  

9) забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.  

На думку багатьох дослідників принципи є більш постійними, ніж інші 

елементи управління. Проте по мірі розвитку економічної системи держави 

відбувається зменшення і принципів управління. В економічній літературі в 

загальному розглядають принципи управління фінансами підприємства в 

цілому, не виділяючи окремих їх складових. Щодо власного капіталу, то 

виокремлюють такі основні принципи управління [4, с.237]:  

− принцип обґрунтування потреби в джерелах коштів полягає в тому, що 

в процесі господарської діяльності підприємства повинні економічно 

обґрунтувати розміри власного капіталу на всіх етапах життєвого циклу;  

− принцип оцінки вартості окремих джерел власного капіталу і 

доцільності їх залучення полягає в тому, що всі джерела власного капіталу, які 

може залучати підприємство, повинні бути оцінені з позиції їхньої вартості; 

 − принцип пошуку і вибору найбільш прийнятних джерел власного 

капіталу, виходячи з проведеної вартісної оцінки полягає в тому, що пошук і 

вибір джерел коштів для формування власного капіталу повинен здійснюватися 

на основі проведеної раніше вартісної оцінки;  

− принцип формування елементів власного капіталу полягає в тому, що за 

рахунок різних джерел коштів формується окремі елементи власного капіталу;  

− принцип формування раціональної структури власного капіталу 

визначає постійну необхідність підприємства обґрунтовувати і формувати 

раціональну структуру власного капіталу;  

− принцип раціонального використання власного капіталу для 

фінансування активів; 

− принцип урахування ризику в процесі формування і використання 

власного капіталу;  

− принцип контролю визначає необхідність здійснення контролю за 

формуванням та ефективним використанням власного капіталу;  

− принцип ефективності полягає в ефективному використанні власного 

капіталу підприємства в процесі фінансово-господарського діяльності;  

− принцип комплексного характеру прийняття управлінських рішень та 

високого динамізму управління;  

− принцип орієнтованості на стратегічні цілі розвитку підприємства. 

Всі ці принципи повинні діяти одночасно, оскільки вони визначають 

умови рівноваги і ефективного управління власним капіталом підприємств, а 

рівень реалізації принципів може служити критерієм якості управління власним 

капіталом. На нашу думку, знання основних принципів управління власним 

капіталом дозволяє ефективно організувати процес його функціонування на 
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підприємствах, забезпечуючи необхідний рівень фінансової стійкості та 

постійного нарощення ринкової вартості. Принципи управління власним 

капіталом створюють можливості визначитися з цілями і завданнями 

формування власного капіталу.  

Питаннями управління власним капіталом підприємств займалися в своїх 

роботах такі дослідники, як О.Д. Василик, О.М.Загородна, К.В.Ізмайлова, 

М.Я.Коробов, Л.А. Лахтіонова, В.О.Мец, Є.В.Мних, В.М.Опарін та інші. Не 

залишилось це питання осторонь вітчизняних учених - І.О. Бланка, А.А. 

Мазаракі, Л.О. Лігоненко, В.А. Сідун, що досліджували структуру капіталу та 

управління ним безпосередньо в торгівлі.  

Сучасна економічна наука основною метою формування та використання 

власного капіталу вважає забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства. Ця головна мета знаходить своє конкретне втілення в зростанні 

ринкової вартості підприємства. 

Для визначення ефективності управління власним капіталом 

підприємства необхідно провести розрахукни показників рентабельності та 

оборотності власного капіталу. 

Для визначення коефіцієнтів рентабельності  використовують дані Форми 

1 і Форми 2. 

Підвищення прибутковості (рентабельності) капіталу досягається 

раціональним і ощадливим використанням усіх ресурсів, недопущенням їхньої 

перевитрати, утрат на всіх стадіях кругообігу. У результаті капітал повернеться 

до свого вихідного стану в більшій сумі, тобто з прибутком. 

Таблиця 1 

Аналіз коефіцієнтів рентабельності власного капіталу  

ТзОВ «Калина» 

Показники, % 2013 2014 Зміна 2015 Зміна 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність 

сукупного 

капіталу (RROA) 

34,03 45,04 +11,01 34,76 -10,28 

Рентабельність 

власного 

капіталу(RROE) 

2,56 16,29 +13,73 1,30 -14,99 

Рентабельність 

зареєстрованого 

капіталу 

8,1 61,7 +53,6 5,0 -56,7 

 

За даними розрахункової таблиці 1 бачимо, що  позитивним може 

вважатися 2014 рік, оскільки у цьому році відбулось збільшення рентабельності 

сукупного  капіталу у 1,3 рази, у 8 разів зросла рентабельність власного 

капіталу і майже у 8 разів рентабельність статутного капіталу. Зичайно, 

чинником такого зростання стало отримання чистого прибутку у сумі 671 

тис.грн., який перевищив цей показник у 2013 році у 8 разів. Деякі негативні 
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тенденції щодо рентабельності капіталу спостерігаються станом на кінець 2015 

року, протягом якого рентабельність власного капіталу зменшилася у 12 разів,  

що викликано зменшенням чистого прибутку теж у 12 разів. Відповідно 

знизились і інші показники рентабельності: сукупного капіталу на  -10,28 

пунктів і найбільше знизилась рентабельність зареєстрованого капіталу на 56 

пунктів ( у 12,5 разів).   

За даними таблиці 1  рентабельність власного капіталу станом на кінець 

2014 року складає 16,29%; протягом 2015 року відбулось  зменшення  цього 

показника  на 15 пунктів до рівня 1,3%. 

Показник рентабельності власного капіталу показує скільки кожна 

грошова одиниця власного капіталу створила одиниць прибутку. Отже, 

протягом 2015 року 1 гривня власного капіталу ТзОВ «Калина» створила 

0,013грн. (1,3 коп.), що менше  попереднього періоду на 15 коп. 

Рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності 

продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна 

діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова 

діяльність). 

Розглянемо вплив факторів на рентабельність власного капіталу за 

даними, що наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Дані для розрахунку впливу факторів на рентабельність власного 

капіталу ТзОВ «Калина» 

№ Показник 2014р. 2015р. 

1 Балансовий прибуток, тис. грн. 770 127 

2 Податки на прибуток, тис. грн. 153 77 

3 Прибуток після сплати податків, тис. 

грн. 

617 50 

4 Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 20851 27677 

5 Середньорічна сума сукупного 

капіталу, тис. грн. 

10886 129455 

6 у т. ч. середньорічна сума власного 

капіталу, тис. грн. 

3478,5 3812 

7 Рентабельність продажу, % 4 0,2 

8 Коефіцієнт оборотності капіталу 4,59 6,01 

9 Фінансова структура 0,73 0,68 

10 Рентабельність власного капіталу, % 16,29 1,30 

 

Загальна зміна рентабельності власного капіталу, % 
99,1429,1630,1 РВК . 

У тому числі за рахунок змін: 

1) фінансової структури: 23,4459,4)73,068,0(  ; 

2) оборотності капіталу: 84,368,04)59,401,6(  ; 

3) рентабельності продажу: 53,1568,001,6)42,0(  . 



 

42 
 

Отже, на зменшення дохідності власного капіталу найбільший вплив мало 

зменшення рентабельності продаж на 15,53% і негативна зміна фінансової 

структури на 4,23%. Позитивний вплив справляло збільшення оборотності 

власного капіталу, але його вплив був меншим, ніж негативні впливи 

попередньо проаналізованих чинників і тому зміна рентабельності власного 

капіталу є негативною майже на 15%.  

Вивчення подібних залежностей має велику доказову силу для оцінки 

фінансового стану підприємства, оцінки ступеня важливості використання ним 

фінансових важелів для поліпшення результатів своєї діяльності. 

Із зроблених розрахунків можна зробити висновок, що рентабельність 

сукупного, власного капіталу у 2015 році погіршилась у порівнянні з 2014 

роком, у якому проказники рентабельності були найвищими  за весь трирічний 

досліджуваний період.  

Важливість власного капіталу у фінансово-господарській діяльності будь-

якого підприємства беззаперечна. Тому зрозуміло, що ефективне управління 

власним капіталом є необхідною умовою функціонування підприємства на 

ринку та його виживання в конкурентній боротьбі. 
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки кожне 

підприємство зіштовхується з величезною кількістю труднощів. Останні 

стосуються того, що підприємство повинно організовувати свою діяльність 

таким чином, щоб не тільки задовольняти потреби споживачів, а й отримувати 

від цього прибуток. Запорукою життєздатності підприємства, підгрунтям його 

стабільності на ринку і розвитку у конкурентному середовищі є фінансова 

стійкість. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
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Аналіз фінансової стійкості підприємства відображає результати його 

поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну 

інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність підприємства 

відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій 

економічний потенціал. З огляду на важливість тієї ролі, яку відіграє саме 

оцінка фінансової стійкості підприємств, в сучасних умовах постає 

актуальність питання вдосконалення існуючих методик. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення 

фінансової стійкості підприємств досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 

фахівці, зокрема, Лахтіонова Л. Н., Савицька Г. В., Поддєрьогін А. М., 

Рудницька О. М., Коробов М. Я., Яріш О. В., Філімоненков О. С., Білик М. Д., 

Мамонтова Н. А., Крамаренко Г. О., Цал-Цалко Ю. С., Родіонова В. М. та інші. 

Виділення невирішеної проблеми. Разом з тим оцінювання фінансової 

стійкості підприємства потребує подальшого дослідження, оскільки кожен з 

авторів пропонує різні підходи до визначення даного поняття та по-різному 

підходить до його оцінки. 

Мета статті. Метою статті є розкриття сутності та змісту поняття 

«фінансова стійкість підприємства», а також систематизація основних методик 

її аналізу задля можливості практичного використання у підприємницькій 

діяльності.  

Результати дослідження. Фінансова стійкість підприємства формується 

в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом 

загальної стійкості підприємства. Вона обумовлена як стабільністю 

економічного середовища, в рамках якого діє підприємство, так і результатами 

його функціонування, його активного та ефективного реагування на зміни 

внутрішніх та зовнішніх факторів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє 

з’ясувати, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими 

ресурсами на протязі періоду, що передував цій даті. Важливо, щоб стан 

фінансових ресурсів відповідав умовам ринку та потребам самого 

підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до 

відсутності у компанії коштів для подальшого розвитку, а надмірна – 

перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства надмірними 

запасами. В такому разі, фінансова стійкість підприємства є не що інше, як 

надійно гарантована ліквідність, платоспроможність, незалежність від 

випадковостей ринкової кон’юнктури та поведінки партнерів. 

Проведений аналіз науково-методичних джерел свідчить про 

неоднозначність у визначенні поняття «фінансова стійкість» (табл. 1.).  

Таблиця 1 

Методичні підходи щодо трактування поняття «фінансова стійкість» 
№ Автор Визначення 

1. Подольська В. О. [6], 

Яріш О. В. [11] 

Фінансова стійкість – це здатність підприємства відповідати за 

своїми боргами і зобов'язаннями і нарощувати економічний 

потенціал, результат його поточного, інвестиційного, фінансового 

розвитку. 

2. Білик М. С. [2] Фінансова стійкість – це забезпеченість активів підприємства 

стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, 
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незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки 

партнерів. 

3. Цал-Цалко Ю. С. [10] Фінансова стійкість – це стан активів (пасивів) підприємства, що 

гарантує постійну платоспроможність. 

4. Філімоненков О. С. [9] Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його 

майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто 

підприємство платоспроможне. 

5. Савицька Г. В. [7] Фінансова стійкість – це здатність суб’єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і 

пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що 

гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у 

довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. 

6. Ізмайлова К. В. [3] Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності 

підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. 

7. Лахтіонова Л. А. [5] Фінансова стійкість – це динамічна інтегральна характеристика 

здатності системи трансформації ресурсів і ризиків повноцінно (з 

максимальною ефективністю і мінімальним ризиком) виконувати свої 

функції, витримуючи вплив чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища 

8. Крухмаль О.В. [4] Фінансова стійкість передбачає здатність системи протистояти 

зовнішнім факторам впливу. 

 

Отже, сьогодні при трактуванні поняття «фінансова стійкість» 

використовується ряд концептуальних підходів:  

1-й підхід: фінансова стійкість розглядається як загальна характеристика 

фінансового стану підприємства; 

2-й підхід: як ступінь залежності підприємства від залучених джерел 

фінансування;  

3-й підхід: фінансова стійкість розглядається як стан підприємства, при 

якому за рахунок власного капіталу покриваються засоби, що вкладені в 

постійні активи, коли підприємством не допускається неоправдана 

заборгованість та воно спроможне вчасно розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями;  

4-й підхід: фінансова стійкість – результат діяльності підприємства, при 

якому підприємство має нерозподілений прибуток;  

5-й підхід: фінансова стійкість – стан фінансових ресурсів підприємства, 

результативність їх розміщення при якому забезпечується розвиток 

виробництва тих чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку та 

активів при збереженні кредито- та платоспроможності.  

Тому фінансову стійкість можна розглядати у вузькому та широкому 

значеннях. Так, у вузькому значенні фінансову стійкість розглядають як одну з 

складових оцінки фінансового стану підприємства, яка характеризує «такий 

стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення 

зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним».  

В широкому розумінні поняття «фінансова стійкість» включає, крім 

ефективного формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, 

оптимальну структуру активів, а також передбачає задовільні параметри 

діяльності підприємства [8].  
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Таким чином, систематизація розглянутих підходів дозволила визначити 

авторську позицію щодо трактування категорії «фінансова стійкість» як такий 

стан підприємства, за якого суб’єкт господарювання забезпечує достатню 

частку власного капіталу у складі джерел фінансування підприємства, тобто це 

здатність суб’єкта господарювання стабільно функціонувати та ефективно 

розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів у мінливих умовах 

внутрішнього і зовнішнього середовищ.  

На фінансову стійкість підприємства впливають ряд факторів, які 

повністю або частково залежать від підприємства чи є незалежними від нього. 

Фактори, які впливають на фінансову стійкість підприємства класифікуються за 

наступними ознаками: за місцем виникнення (зовнішні, внутрішні); за 

важливістю результату (основні, другорядні); за структурою (прості, складні); 

за часом дії (постійні, тимчасові) [11, с. 14]. 

До зовнішніх факторів впливу на підприємство взагалі й фінансову 

стійкість зокрема належать: особливості стадії розвитку економіки країни, 

загальний фінансовий стан держави, рівень політичної стабільності в країні, 

державна економічна політика, державна фінансово-кредитна і податкова 

політика, загальні економічні умови ведення господарства, соціальна і 

екологічна ситуація в суспільстві, стабільність регулюючого законодавства, 

рівень інфляції в країні, рівень реальних доходів населення, рівень безробіття в 

країні, стабільність валютного ринку, розвиток фінансового і страхового ринку, 

рівень конкурентної боротьби, зміни кон’юнктури ринку, ситуація на 

міжнародному ринку та ін.  

До внутрішніх факторів відносяться: асортимент продукції та його 

відповідність потребам ринку, конкурентоздатність продукції, рівень витрат, 

енергоємність виробництва, рівень технічної оснащеності виробництва та 

застосування новітніх технологій, рівень організації процесів виробництва, 

постачання та збуту продукції, рівень кваліфікації управлінського персоналу, 

ефективність інвестиційного менеджменту. 

Звісно, підприємство може управляти безпосередньо лише внутрішніми 

чинниками впливу на фінансову стійкість. Саме тому найбільшої уваги 

необхідно приділяти саме цій групі чинників, адже забезпечення оптимального 

співвідношення між постійними і змінними витратами, вибір виду діяльності і 

структури продукції, ефективне управління не обіговими активами, 

забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір стратегії і 

тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком, впровадження нових 

технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної 

продукції, дослідження і розробка можливих шляхів розвитку фінансів 

підприємства в перспективі – фактори, які повністю або частково залежать від 

підприємств. 

Залежно від впливу означених вище факторів можна виділити такі види 

фінансової стійкості підприємства: поточна (на момент проведення аналізу) і 

потенційна (перспектива нарощувати обсяги діяльності протягом певного часу і 

вихід на новий рівень фінансової рівноваги). Тобто фінансова стійкість 
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підприємства у короткостроковому періоді означає досягнення стану рівноваги, 

у довгостроковому періоді – трансформування чинників стабілізації у фактори 

розвитку підприємства.  

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом 

оцінки його діяльності і фінансово-економічного благополуччя. Здійснюється 

аналіз фінансової стійкості підприємства, як правило, на основі розрахунку 

комплексу абсолютних та відносних показників. 

На нашу думку, оцінку фінансової стійкості підприємства слід проводити 

в динаміці за наступними етапами: 

1 етап – аналіз абсолютних показників; 

2 етап – аналіз відносних показників; 

3 етап – аналіз показників ліквідності і платоспроможності; 

4 етап – визначення запасу фінансової стійкості. 

У складі абсолютних показників фінансової стійкості зазвичай виділяють 

групу показників наявності джерел формування запасів та групу показників 

забезпеченості запасів джерелами їх формування. Залежно від рівня 

забезпеченості запасів джерелами їх формування визначають тип фінансової 

стійкості (абсолютна стійкість фінансового стану, нормальний стійкий 

фінансовий стан, нестійкий та кризовий фінансовий стан) [1, с. 120]: 

Другий етап оцінки фінансової стійкості передбачає розрахунок ряду 

відносних коефіцієнтів, який найбільш повно наведений у Цал-Цалко Ю.С. [10, 

с. 206]. Основні з них: маневреність власного капіталу, коефіцієнти фінансової 

незалежності, концентрації залученого капіталу, залучених джерел у 

необоротних активах, довгострокового залучення позикових коштів,  

довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань, співвідношення залученого 

і власного капіталу (фінансування), забезпечення фінансової стабільності, 

фінансового левериджу, забезпечення запасів робочим капіталом, коефіцієнт 

забезпеченості оборотних активів робочим капіталом та інші.  

На третьому етапі доцільно розрахувати відносні показники ліквідності та 

платоспроможності (коефіцієнт абсолютної, швидкої, поточної та загальної 

ліквідності та ін.). 

Завершальним етапом оцінки є визначення запасу фінансової стійкості, 

що характеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в підприємства 

на даний момент і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних 

обставин [1, с. 122]. Алгоритм розрахунку запасу фінансової стійкості включає 

перш за все розрахунок точки беззбитковості (критична сума виручки, поріг 

рентабельності) у вартісному вираженні. 

Таким чином, підприємство проводячи комплексну оцінку за даним 

алгоритмом матиме можливість планувати обсяги залучення позикового 

капіталу, розміри зростання прибутку та забезпечувати розробку і реалізацію 

фінансової політики, яка сприятиме безперебійній діяльності під впливом змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища, оскільки дані етапи охоплюють не 

тільки показники співвідношення власного та позикового капіталу й 

забезпеченості запасів джерелами їх формування, а й показники, які 
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характеризують можливість підприємства відповідати за своїми 

зобов’язаннями, здатність підтримувати стабільне функціонування при 

беззбитковому об’ємі виробництва. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПОЗИЧАЛЬНИКА 

 

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні спостерігається значне 

відставання у використанні передових технологій управління 

кредитоспроможністю підприємства. Банки внаслідок високого ступеня ризику 

практично не займаються кредитуванням підприємств, крім тих які вже є 

старими та надійним клієнтами цього банку. Реальний сектор економіки 

вимагає розробки адекватного нинішнім реаліям інструментарію управління 

фінансами підприємств. Мова йде про ефективні інструменти управління 

кредитоспроможністю, кредитними ризиками, оцінки ефективності діяльності 

компаній, профілактики фінансової кризи, залучення капіталу для фінансування 

інвестиційних проектів, нейтралізації конфліктів інтересів, що виникають між 

суб’єктами економічних відносин. Все це робить надзвичайно актуальним 

забезпечення підприємців новітніми інструментами, доповнення та адаптування 

до вітчизняних реалій фінансовий інструментарій, який має значне поширення 

у економічно розвинених країнах. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем 

вдосконалення методики оцінювання кредитоспроможності позичальників 

присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців – Я.І. Чайковського, В.В. 

Галасюка, О.О. Терещенко, А. Гідуляна, Т.М. Попова, Л.О. Примостки, Н.І. 

Версаль, Т.В. Дорошенко, О.В. Васюренко та інших.  

Виділення невирішеної проблеми. На сьогодні все ще залишається 

невирішеним питання щодо оптимальної методики оцінки 

кредитоспроможності позичальників банками України, тому це питання 

потребує подальших досліджень, що повинно сприяти зниженню рівня 

кредитного ризику та підвищити ефективність діяльності всіх кредитних 

інститутів у процесі кредитування клієнтів банків. 

Мета статті. Метою статті є аналіз існуючих методик оцінки 

кредитоспроможності позичальника, узагальнення їх переваг та недоліків. 

Результати дослідження. Оцінка кредитоспроможності відіграє важливу 

роль, як для банківської установи, так і для власне позичальника. Метою 

здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника для банківської 

установи є уникнення кредитних ризиків від неповернення кредиту. Для 

позичальника – отримання кредиту на найбільш вигідних умовах.  

Достовірність оцінки кредитоспроможності позичальника істотно впливає 

як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної 

діяльності банку загалом, тому проведення кредитних операцій значною мірою 

впливає на положення банку. Наслідком систематичних помилок в оцінці 

кредитоспроможності позичальників може бути погіршення якості кредитного 

портфеля. У кращому випадку це призводить до погіршення фінансового стану 

банку, у гіршому – до його банкрутства. Точність оцінки важлива й для 

позичальника, адже від неї залежить рішення про надання кредиту та про 

можливий його обсяг. 

Оцінка та аналіз кредитоспроможності підприємства включає два 

основних етапи: фінансовий аналіз (проводиться на основі фінансових 

показників) та якісний (не фінансовий) аналіз.  

Якісний аналіз кредитоспроможності заснований на використанні 

інформації, яка не може бути виражена в кількісних показниках. На цьому етапі 

вивчається ділова репутація потенційного підприємства та економічне 

оточення.  

Фінансовий аналіз є як правило заключним етапом в оцінці 

кредитоспроможності підприємства та полягає у визначенні ряду показників, до 

яких частіше всього відносять коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти 

забезпеченості власними засобами, показники фінансової стійкості, а також 

показники оборотності та рентабельності. 

Банки можуть використовувати зарубіжні методи та вітчизняні моделі 

оцінки кредитоспроможності позичальників, серед яких виділяють: 

- класифікаційні (статистичні), до котрих належать бальні системи оцінки 

(рейтингові методики, кредитний скоринг) та моделі прогонозування 

банкрутств, засновані на статистичних методах (MDA (Multiple Discriminante 
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Analysis) - множинний дискрімінантний аналіз, „модель Зета”, модель нагляду 

за позиками Чессера, система показників Бівера, модель CART); 

- моделі комплексного аналізу (на основі „напівемпіричних” методологій, 

тобто засновані на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання 

кредиту : „правила 6 С”) [1, с. 114].  

Недоліками класифікаційних (статистичних) моделей є переоцінка ролі 

кількісних чинників і недооцінка міжособистісних відносин, свавільний вибір 

системи базових кількісних показників, висока чутливість до викривлення 

(недостовірності) вихідних даних (зокрема фінансової звітності, що найбільш 

характерно саме для українських позичальників), складність (громіздкість) 

порівняння. 

У моделях комплексного аналізу при розгляді питання про 

кредитоспроможність клієнта аналізують такі непорівнювані категорії, як 

економічні інтереси банку, гарантії повернення позики, а також людські якості 

керівного складу підприємства-боржника. За такого підходу кредитори значно 

економлять час на перевірці кредитних заявок та бізнес-планів, швидше 

ухвалюють рішення тощо. Ці системи аналізу прийнятні також для вітчизняної 

практики. Втім, механічне перенесення зарубіжного досвіду проведення 

фінансового аналізу в багатьох випадках на думку деяких фахівців, є 

малоефективним, оскільки не враховується специфіка вітчизняних підприємств 

(табл. 1.).  

Крім цього, з метою оцінки кредитоспроможності позичальників у 

банківській практиці широко використовується дискримінантний аналіз. 

У теорії та практиці здебільшого розрізняють однофакторний і 

багатофакторний дискримінантний аналіз. Основу однофакторного 

(одновимірного) дискримінантного аналізу становить сепаратне дослідження 

окремих показників (які є складовими певної їх системи). Загальний висновок 

про рівень фінансового стану підприємства робиться на основі аналізу 

відповідності кожного з показників, включених у спеціально підібрану систему, 

їх граничним значенням. Найвідомішими моделями однофакторного 

дискримінантного аналізу є системи показників Бівера та Вайбеля.  

Таблиця 1 

Переваги та недоліки методик оцінки кредитоспроможності 

 Класифікаційні 

(статистичні методики) 

Комплексного аналізу 

Сутність 

методики 

Оцінюються всі показники, 

які характеризують 

кредитоспро-можність 

позичальника. Ці показники 

можуть бути 

проаналізовані, як в даний 

момент, так і за певний 

період (в динаміці) 

Визначається значимість кожного з 

показників кредитоспроможності 

пози-чальника (значимість 

визначається в балах) 

Переваги Широка вживаність та Дозволяє швидко і з мінімальними 
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об’єктивність витратами праці обробити великий 

обсяг кредитних заявок окремих 

фізичних осіб, суттєво зменшуючи за 

рахунок цього рівень операційних 

банківських витрат, пов'язаних з 

кредитною діяльністю. 

Недоліки Необхідність наявності 

значного масиву вихідних 

даних. Метод не враховує 

слабоформалізовані якісні 

чинники кредитоспро-

можності та умови 

кредитуван-ня. 

Неможливість застосування 

до умов української 

економіки. 

Використання цього методу 

пов'язане із деякими складностями: 

бальні системи оцінки кредито-

спроможності клієнта повинні бути 

статистично ретельно вивірені і вони 

вимагають постійного оновлення 

інформації, що може бути 

коштовним для банку. Тому невеликі 

банки, як правило, не розробляють 

власних моделей аналізу 

кредитоспроможності клієнтів через 

високу вартість їх підготовки і 

обмежену інформаційну базу. До 

того ж стан-дартний характер цих 

моделей не передбачає врахування 

специфічних особливостей окремих 

позичальників. 

 

В основу досліджень американського економіста В. Бівера покладено 30 

найчастіше вживаних у фінансовому аналізі показників. За ознакою 

однорідності їх згруповано в шість груп. Із кожної групи Бівер вибрав по 

одному, найтиповішому показнику, які й склали його систему прогнозування 

фінансового стану підприємств [2]. Бівер розробив шкалу граничних значень 

для кожного з наведених показників для американських підприємств. По 

аналогічному принципу діяв і німецький вчений Вайбель (див. табл. 2.)  

Головна суперечність однофакторного аналізу полягає в тому, що 

значення одних показників може свідчити про позитивний розвиток 

підприємства, а інших – про незадовільний. Це унеможливлює об’єктивну 

оцінку фінансового стану. Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є 

застосування багатофакторного дискримінантного аналізу. 

Таблиця 2 

Показники оцінки кредитоспроможності Бівера та Вайбеля 

Показники Бівера Показники Вайбеля 

1. Відношення Cash-flow до 

позичкового капіталу. 

2. Відношення чистого прибутку до 

валюти балансу. 

3. Відношення позичкового капіталу 

1. Співвідношення позичкового 

капіталу до валюти балансу.  

2. Відношення оборотних активів до 

поточних зобов’язань.  

3. Співвідношення Cash-flow до 
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до валюти балансу. 

4. Відношення оборотних активів до 

поточних зобов’язань (показник 

покриття).  

5. Відношення робочого капіталу до 

валюти балансу. 

6. Відношення різниці між 

очікуваними грошовими 

надходженнями та поточними 

зобов’язаннями до витрат 

підприємства (без амортизації). 

поточних зобов’язань.  

4. Відношення різниці між 

очікуваними грошовими 

надходженнями та поточними 

зобов’язаннями до витрат 

підприємства (без амортизації). 

5. Відношення середнього залишку 

кредиторської заборгованості до 

вартості закупок, помножене на 365 

(кількість днів у році). 

6. Відношення середніх залишків 

виробничих запасів до величини 

затрат на сировину (матеріали), 

помножене на 365.  

 

Метою багатофакторного дискримінантного аналізу є виведення та 

інтерпретація значення однієї залежної (пояснювальної) змінної за допомогою 

значень багатьох незалежних (пояснювальних) змінних. У процесі аналізу 

підбирають ряд показників, для кожного з яких визначається вага у так званій 

„дискримінантній функції”. Величина окремих ваг характеризує різний вплив 

різних показників (змінних) на значення пояснювальної змінної, яка в 

інтегральному вигляді відображає фінансовий стан позичальника. 

Найпоширенішими багатофакторними моделями є модель Альтмана, Фулмера, 

Чессера, Беермана та ін. 

На думку деяких авторів, невикористання дискримінантних моделей 

оцінювання фінансового стану підприємств у вітчизняній практиці можна 

пояснити:  

- недостатнім теоретико-методологічним забезпеченням 

дискримінантного аналізу (повна відсутність вітчизняних науково-практичних 

розробок, присвячених даній проблематиці); 

-  неспроможністю розробити власні, галузеві дискримінантні функції 

через відсутність необхідної бази даних та достатньо кваліфікованих фахівців; 

- нестачею коштів для закупівлі західних методик та адаптації їх до 

вітчизняних умов господарювання (безпосередньо використати західні 

напрацювання неможливо, оскільки відповідні алгоритми розробляються на 

основі специфічних базових масивів, які відрізняються від українських);  

- суб’єктивними обмеженнями (низці показників бракує об’єктивності, 

що зумовлене практикою „подвійної бухгалтерії”) [3]. 

Висновки. Отже, проведений аналіз моделей оцінки 

кредитоспроможності позичальників, що використовуються вітчизняними та 

іноземними банками свідчить про недосконалість даних методик.  

Зарубіжні методики не є адаптованими до вітчизняної економіки і не 

враховують ряд важливих умов, в яких працюють українські підприємства, а 

саме: особливості в системі бухгалтерського обліку і податковому 
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законодавстві, вплив інфляції на формування показників діяльності 

підприємства, галузеву приналежність підприємства, специфічність 

національного ринку та інше. Також граничні значення показників, що 

запропоновані зарубіжними вченими часто є недосяжними для українських 

підприємств.  

Вітчизняні методики здебільшого базується на розрахунку фінансових 

показників, які розраховуються підставі даних фінансової звітності за останній 

звітний період, в той час як використання якісних характеристик позичальника 

(ділова репутація, стан фінансової звітності, характеристика бізнесу, аналіз 

зовнішнього середовища) є другорядним. 

Відповідно, напрямом подальших досліджень є вдосконалення єдиної 

системи та розробка комплексу заходів, які зможуть суттєво покращити рівень 

оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників, а завдяки цьому 

покращити процес кредитування, принципи прийняття рішення, вдосконалити 

механізм управління кредитним портфелем банків, принципи кредитної 

політики та методи формування резервів.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ  КРАЇНИ 

 

 Фінансово-кредитна систֺема країֺни визнֺачається ефекֺтивністю 

монеֺтарного регуֺлювання, що базуֺється на викоֺристанні дієвֺого 

інстֺрументарію грошֺово-кредитної поліֺтики. На кожнֺому етапֺі еконֺомічного 

розвֺитку країֺни центֺральний банк визнֺачає цілі своєֺї діялֺьності, що 

переֺдбачають пріоֺритетність викоֺристання окреֺмих інстֺрументів. В Украֺїні на 

закоֺнодавчому рівнֺі формֺуються осноֺвні засаֺди грошֺово кредֺитної поліֺтики 

на кожнֺий рік, де визнֺачається переֺлік інстֺрументів та метоֺдів, за допоֺмогою 

яких відбֺувається регуֺлювання фінаֺнсово-кредитної систֺеми країֺни. Розвֺиток 

кредֺитних систֺем, ринкֺу позиֺчкових капіֺталів дещо зменֺшили безпֺосередній 

вплиֺв центֺрального банкֺу на формֺування попиֺту та пропֺозиції грошֺової маси. 

За такиֺх умов зросֺтає ефекֺтивність інстֺрументів опосֺередкованого вплиֺву на 

діялֺьність грошֺово-кредитної систֺеми.  
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Додаткові інстֺрументи регуֺлювання грошֺово-кредитної поліֺтики 

відіֺграють такоֺж не остаֺнню роль: вони допоֺвнюють дію осноֺвних 

інстֺрументів. Дослֺідження сучаֺсної грошֺово-кредитної поліֺтики та осноֺвних 

засаֺд її формֺування набиֺрають актуֺальності череֺз необֺхідність пошуֺку 

пріоֺритетних інстֺрументів монеֺтарного регуֺлювання. Аналֺіз досвֺіду 

застֺосування Націֺональним банкֺом Украֺїни тих чи іншиֺх інстֺрументів дає 

змогֺу визнֺачити рівеֺнь ефекֺтивності грошֺово-кредитної поліֺтики та 

запрֺопонувати можлֺиві шляхֺи його підвֺищення. Дослֺідженню сучаֺсної 

грошֺово-кредитної поліֺтики Украֺїни та осноֺвних засаֺд її формֺування 

присֺвячена значֺна кільֺкість наукֺових працֺь.  

Незважаючи на значֺні здобֺутки вітчֺизняних вченֺих, існуֺє необֺхідність 

подаֺльшого аналֺізу ефекֺтивності грошֺово-кредитної поліֺтики, особֺливо в 

умовֺах фінаֺнсової нестֺабільності, задлֺя пошуֺку шляхֺів подоֺлання недоֺліків 

монеֺтарного регуֺлювання та підвֺищення його резуֺльтативності. Такиֺм чиноֺм, 

формֺування грошֺово-кредитної поліֺтики будьֺ-якої держֺави – це склаֺдний 

процֺес, який завжֺди пов’язаний з особֺливостями еконֺомічного та соціֺального 

сереֺдовища, оскіֺльки саме вони визнֺачають осноֺвні завдֺання даноֺї поліֺтики.  

Формування грошֺово-кредитної поліֺтики Украֺїни розпֺочинається з того 

дня,коли було оголֺошено про розпֺад СРСР та утвоֺрення незаֺлежних респֺублік. 

У своєֺму розвֺитку монеֺтарна поліֺтика Украֺїни пройֺшла чотиֺри осноֺвні етапֺи, 

кортֺі пов’язані з її еконֺомічним розвֺитком як сувеֺренної держֺави. За роки 

незаֺлежності, в Украֺїні було розрֺоблено метоֺдологію й метоֺдику грошֺово-

кредитної поліֺтики, котрֺа постֺійно вдосֺконалюється.  

Враховуючи світֺовий досвֺід, було прийֺнято закоֺни, котрֺі визнֺачають 

діялֺьність центֺрального банкֺу як провֺідника монеֺтарної поліֺтики в країֺні. 

Визнֺачено осноֺвні інстֺрументи, за допоֺмогою яких він регуֺлює діялֺьність 

банкֺівського сектֺору, забеֺзпечуючи тим самиֺм сталֺість еконֺомічного 

зросֺтання. Особֺливу роль у станֺовленні монеֺтарної поліֺтики відіֺграв досвֺід 

іншиֺх Євроֺпейських країֺн. Грошֺово-кредитна поліֺтика НБУ переֺдбачає 

викоֺристання метоֺдів і інстֺрументів, котрֺі пов’язані з регуֺлюванням 

процֺентних ставֺок, упраֺвлінням золоֺтовалютними резеֺрвами, оперֺаціями з 

ціннֺими папеֺрами на відкֺритому ринкֺу, встаֺновленням нормֺи обовֺ’язкових 

резеֺрвів. НБУ за допоֺмогою метоֺдів і інстֺрументів монеֺтарної поліֺтики сприֺяє 

еконֺомічному зросֺтанню націֺональної еконֺоміки.  

 В умовֺах світֺової фінаֺнсової кризֺи НБУ провֺодив захоֺди щодо 

обмеֺження зросֺтання грошֺової маси, протֺе це провֺокувало інфлֺяцію, оскіֺльки 

умовֺи вироֺбництва товаֺрів значֺно погіֺршились. Але ствеֺрджувати про те, що 

лише монеֺтизація вплиֺває на інфлֺяційні процֺеси не можнֺа: в Украֺїні інфлֺяція 

має компֺлексний хараֺктер. 

Існуֺє безлֺіч недoֺліків у провֺеденні грошֺово-кредитної поліֺтики. В 

умовֺах фінаֺнсової нестֺабільності НБУ продֺовжував визнֺачати осноֺвним своїֺм 

завдֺанням підтֺримання стійֺкості націֺональної одинֺиці. Провֺедення 

рефіֺнансування банкֺів дещо покрֺащило ситуֺацію в реалֺьному сектֺорі 

еконֺоміки. Зросֺтання значֺення нормֺативу адекֺватності регуֺлятивного капіֺталу 



 

54 
 

банкֺів свідֺчить про постֺупове повеֺрнення довіֺри до банкֺівського сектֺору. 

Зросֺтають вклаֺди юридֺичних та фізиֺчних осіб. Недоֺліки монеֺтарної поліֺтики 

сприֺчинюються внутֺрішніми й зовнֺішніми фактֺорами в компֺлексі. Світֺова 

кризֺа є одниֺм із цих фактֺорів. Протֺе не можнֺа ствеֺрджувати, що лише кризֺові 

явищֺа заваֺжають провֺеденню ефекֺтивної грошֺово-кредитної поліֺтики: існуֺє 

значֺна кільֺкість внутֺрішньодержавних чиннֺиків, які требֺа виріֺшити перш ніж 

випрֺавляти наслֺідки періֺоду фінаֺнсової нестֺабільності.  

 Рівеֺнь монеֺтизації в Украֺїні залиֺшається набаֺгато нижчֺим, ніж у 

розвֺинутих країֺнах. За такиֺх умов НБУ повиֺнен провֺадити ефекֺтивну 

грошֺово-кредитну поліֺтику пов’язану з регуֺлюванням грошֺової маси задлֺя 

підтֺримання стабֺільного еконֺомічного зросֺтання.  

Останні роки НБУ провֺадить грошֺово-кредитну поліֺтику, котрֺа 

спряֺмована на подоֺлання кризֺових процֺесів у націֺональній еконֺоміці країֺни. 

Банкֺівський сектֺор є осноֺвним кредֺитором реалֺьного сектֺору еконֺоміки, а 

тому НБУ намаֺгається стабֺілізувати його діялֺьність шляхֺом провֺедення 

рефіֺнансування комеֺрційних банкֺів, підвֺищення довіֺри до ньогֺо з боку 

насеֺлення та повеֺрнення вклаֺдів до банкֺів. Ефекֺтивність грошֺово-кредитної 

поліֺтики в постֺкризових умовֺах можнֺа забеֺзпечити шляхֺами, сереֺд яких вченֺі 

пропֺонують такі: переֺгляд та внесֺення змін до певнֺих нормֺативно-правових 

актіֺв, забеֺзпечення зросֺтання ВВП, зменֺшення інфлֺяційних очікֺувань та 

підтֺримка інфлֺяції на оптиֺмальному рівнֺі, рефіֺнансування тих банкֺів, котрֺі 

займֺаються кредֺитуванням інноֺваційних проеֺктів. 

  Ефекֺтивна грошֺово-кредитна поліֺтика здатֺна забеֺзпечити еконֺомічну 

безпֺеку держֺави, що є особֺливо важлֺивим в умовֺах процֺесів глобֺалізації 

еконֺоміки. Важлֺивим завдֺанням НБУ є ствоֺрення стабֺільного 

макрֺоекономічного сереֺдовища, підтֺримання сталֺого довгֺострокового 

еконֺомічного зросֺтання, ціноֺвої стабֺільності. Досвֺід засвֺідчує, що 

найеֺфективнішим монеֺтарним режиֺмом є режиֺм інфлֺяційного таргֺетування: 

ціноֺва стабֺільність є осноֺвною умовֺою внасֺлідок еконֺомічних і соціֺальних 

втраֺт від інфлֺяції. Тому персֺпективним вважֺається переֺхід до режиֺму 

інфлֺяційного таргֺетування. До переֺходу на інфлֺяційне таргֺетування Украֺїну 

підшֺтовхує МВФ, обґрֺунтовуючи це необֺхідністю зменֺшення інфлֺяційних 

очікֺувань і підвֺищення гнучֺкості монеֺтарної поліֺтики. Режиֺм інфлֺяційного 

таргֺетування переֺдбачає повнֺу незаֺлежність центֺрального баку, підвֺищення 

прозֺорості його діялֺьності, викоֺристання повнֺого спекֺтру еконֺомічних даниֺх у 

процֺесі реалֺізації монеֺтарної поліֺтики. 

Отже, такі змінֺи є позиֺтивними, оскіֺльки вони підвֺищують ефекֺтивність 

викоֺристання інстֺрументів грошֺово-кредитної поліֺтики.  
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РОЗВИТОК  СТРАХОВОГО РИНКУ  В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В сучасних умовֺах, зросֺтає значֺення страֺхування як важлֺивого засоֺбу 

захиֺсту майнֺових інтеֺресів юридֺичних і фізиֺчних осіб. У сферֺу страֺхування 

втягֺуються нові суб’єкти як з боку осіб, які пропֺонують страֺхові послֺуги, так і 

з боку одерֺжувачів цих послֺуг. Гармֺонізація їхніֺх інтеֺресів, а такоֺж налеֺжна 

оргаֺнізація страֺхової спраֺви в країֺні, дієвֺість і розвֺиток страֺхування 

немоֺжливі без налеֺжної правֺової бази, осноֺву якої склаֺдає Закоֺн Украֺїни «Про 

страֺхування».  

Страховий риноֺк – частֺина фінаֺнсового ринкֺу, де об’єктом купіֺвлі-

продажу вистֺупає страֺховий захиֺст. Формֺується попиֺт і пропֺозиція на ньогֺо. 

Голоֺвною функֺцією страֺхового ринкֺу є акумֺуляція та розпֺоділ страֺхового 

фондֺу з метоֺю страֺхового захиֺсту суспֺільства.  

Необхідними атриֺбутами страֺхового ринкֺу є його учасֺники та товаֺр, 

який купуֺють і продֺають на цьомֺу ринкֺу. Учасֺниками страֺхового ринкֺу 

вистֺупають продֺавці, покуֺпці страֺхових послֺуг, посеֺредники, а такоֺж їх 

асоцֺіації. В якосֺті покуֺпців страֺхової послֺуги постֺають страֺхувальники. В 

Украֺїні ствоֺрені об’єднання страֺховиків. Найбֺільш вплиֺвовим і відоֺмим 

об’єднанням украֺїнських страֺховиків є Ліга страֺхових оргаֺнізацій Украֺїни.  

Страховий риноֺк Украֺїни має досі не викоֺристані резеֺрви. В держֺаві 

застֺраховано лише невеֺлику кільֺкість відсֺотків ризиֺків, тоді як у більֺшості 

розвֺинутих країֺн цей покаֺзник досяֺгає досиֺть велиֺких значֺень. Частֺка 

украֺїнського страֺхового ринкֺу в загаֺльноєвропейському обсяֺзі страֺхових 

послֺуг станֺовить лише 0,05 відсֺотка, і це при тому, що Украֺїна склаֺдає 7 

відсֺотків насеֺлення Євроֺпи.  

Існуюча струֺктура страֺхового ринкֺу Украֺїни не сприֺяє зміцֺненню 

соціֺального захиֺсту громֺадян та забеֺзпеченню внутֺрішніх інвеֺстицій. Розвֺиток 

страֺхового ринкֺу Украֺїни потрֺебує виріֺшення пробֺлем зі страֺхування життֺя, 

пенсֺійного медиֺчного страֺхування та страֺхування цивіֺльної відпֺовідальності 

власֺників транֺспортних засоֺбів. Слабֺкий розвֺиток та недоֺсконалість такиֺх 
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соціֺально важлֺивих видіֺв страֺхування, як пенсֺійне і медиֺчне страֺхування, 

стриֺмує розвֺиток страֺхового ринкֺу.  

Законом Украֺїни «Про страֺхування» встаֺновлено обовֺ’язкове 

страֺхування цивіֺльної відпֺовідальності власֺників транֺспортних засоֺбів.  

Негативний вплиֺв на розвֺиток страֺхового ринкֺу в Украֺїні спраֺвляють: 

відсֺутність еконֺомічної стабֺільності, сталֺого зросֺтання вироֺбництва, 

неплֺатоспроможність насеֺлення та дефіֺцит фінаֺнсових ресуֺрсів; значֺна 

взаєֺмна забоֺргованість, накоֺпичення неплֺатежів і збитֺковість більֺшості 

підпֺриємств; непоֺвна і фрагֺментарна закоֺнодавча база, відсֺутність держֺавних 

префֺеренцій на страֺховому ринкֺу, неефֺективний контֺроль з боку держֺави, 

прояֺви моноֺполізму; висоֺкий рівеֺнь інфлֺяції (понад 10 відсֺотків), внасֺлідок 

чого здійֺснення довгֺострокових (накопичувальних) видіֺв страֺхування в 

націֺональній валюֺті немоֺжливе; слабֺкий розвֺиток фондֺового ринкֺу, що не дає 

змогֺи викоֺристовувати ціннֺі папеֺри як катеֺгорію актиֺвів для захиֺщеного 

розмֺіщення страֺхових резеֺрвів; відсֺутність вторֺинного ринкֺу страֺхових 

послֺуг, мехаֺнізмів ефекֺтивної взаєֺмодії банкֺівського та страֺхового сектֺорів 

еконֺоміки, низьֺкий рівеֺнь розвֺитку допоֺміжної інфрֺаструктури страֺхового 

ринкֺу; ненаֺлежний рівеֺнь інфоֺрмації про стан і можлֺивості страֺхового ринкֺу, 

довіֺри насеֺлення до страֺхування.  

Серйозну загрֺозу нормֺальному функֺціонуванню страֺхового ринкֺу 

Украֺїни такоֺж станֺовить тендֺенція до моноֺполізації страֺхового ринкֺу в 

інтеֺресах окреֺмих мініֺстерств, фінаֺнсово-промислових груп або місцֺевих 

адміֺністрацій.  

Реформування систֺеми соціֺального страֺхування переֺдбачає поряֺд з 

удосֺконаленням систֺеми соціֺальних виплֺат розвֺиток добрֺовільного 

страֺхування, що дастֺь змогֺу мобіֺлізувати грошֺові заощֺадження громֺадян, 

викоֺристати їх у націֺональній еконֺоміці та забеֺзпечити налеֺжний рівеֺнь 

соціֺального захиֺсту насеֺлення Украֺїни. Для цьогֺо необֺхідно:  

- ствоֺрити мереֺжу заклֺадів, на осноֺві якої буде ствоֺрюватися систֺема 

медиֺчного страֺхування;  

- розрֺобити прозֺорі та прийֺнятні правֺила і засаֺди діялֺьності страֺховиків 

Украֺїни, пов’язаної з обслֺуговуванням систֺеми соціֺального страֺхування; 

забеֺзпечити поряֺд із загаֺльнообов’язковим держֺавним соціֺальним 

страֺхуванням розвֺиток додаֺткових форм страֺхування насеֺлення від ризиֺків, 

які маютֺь соціֺальне значֺення, на добрֺовільній осноֺві шляхֺом їх закоֺнодавчого 

врегֺулювання, зокрֺема впроֺвадження довгֺострокових видіֺв особֺистого 

страֺхування.  

Зважаючи на соціֺальну важлֺивість розвֺитку накопичувальних видіֺв 

страֺхування до момеֺнту знижֺення рівнֺя інфлֺяції, необֺхідно розгֺлянути 

питаֺння викоֺристання вільֺноконвертованої валюֺти під час здійֺснення 

накопичувальних видіֺв страֺхування, зокрֺема питаֺння здійֺснення страֺхових 

платֺежів у вільֺноконвертованій валюֺті, формֺування матеֺматичних резеֺрвів у 

вільֺноконвертованій валюֺті та з метоֺю дивеֺрсифікації ризиֺків розмֺіщення 



 

57 
 

резеֺрвів в актиֺви іншиֺх катеֺгорій, не переֺдбачених Закоֺном Украֺїни «Про 

страֺхування».  

Враховуючи недоֺстатню капіֺталізацію страֺховиків, їх низьֺкі можлֺивості 

для відшֺкодування за значֺними ризиֺками та зважֺаючи на тендֺенції світֺового 

ринкֺу страֺхування до концֺентрації, необֺхідно підвֺищувати фінаֺнсову міцнֺість 

і стабֺільність страֺховиків Украֺїни шляхֺом: сплаֺти внесֺків до статֺутного 

капіֺталу страֺховика виклֺючно грошֺима, в тому числֺі в інозֺемній валюֺті; 

вдосֺконалення мехаֺнізму формֺування страֺхових резеֺрвів, систֺеми розмֺіщення 

страֺхових резеֺрвів; розшֺирення ринкֺу переֺстраховування, актиֺвізації робоֺти з 

нереֺзидентами щодо взаєֺмного переֺстраховування; закоֺнодавчого 

врегֺулювання питаֺнь захиֺсту заощֺаджень громֺадян за довгֺостроковим 

страֺхуванням життֺя, здорֺов’я та пенсֺійним страֺхуванням.Напрֺямом робоֺти із 

зміцֺнення фінаֺнсової стійֺкості різнֺих страֺхових компֺаній є оптиֺмізація і 

конкֺретика ділоֺвого і правֺового змісֺту догоֺвору страֺхування.  

      Страֺхова діялֺьність постֺійно пов’язана з різнֺими ризиֺками череֺз 

фінаֺнсовий мехаֺнізм, виниֺкає необֺхідність упраֺвління ризиֺками і фінаֺнсовими 

віднֺосинами між страֺховиками і страֺхувальниками, тобтֺо оргаֺнізації ризиֺк-

менеджменту. Осноֺвні правֺила, на підсֺтаві яких прийֺмаються рішеֺння в ризиֺк-

менеджменті, зводֺяться до забеֺзпечення максֺимального вигрֺашу, а страֺтегія 

базуֺється на оптиֺмальних резуֺльтатах при раціֺональному співֺвідношенні між 

ризиֺком і велиֺчиною отриֺманого прибֺутку.  

        Можнֺа впевֺнено сказֺати, що пракֺтично вже ствоֺрені оргаֺнізації і 

правֺові осноֺви для формֺування ринкֺових віднֺосин у страֺхуванні та розвֺитку 

ринкֺів окреֺмих страֺхових продֺуктів на різнֺих рівнֺях. Протֺе потрֺібне 

вдосֺконалення в напрֺямі більֺш чіткֺої реглֺаментації оргаֺнізаційно-економічних 

питаֺнь розвֺитку страֺхування та визнֺачення фінаֺнсових резуֺльтатів робоֺти 

страֺховиків. Основним напрֺямом залиֺшається впроֺвадження заруֺбіжного 

досвֺіду оргаֺнізації страֺхування в країні та ефекֺтивного функֺціонування 

внутрішнього страֺхового ринкֺу, оскіֺльки в розвֺинутих країֺнах існуֺє чіткֺа 

націֺональна систֺема коорֺдинації діялֺьності страֺхових оргаֺнізацій при 

провֺідній ролі держֺави у розрֺобці прогֺрам і страֺтегії розвֺитку страֺхування, а 

такоֺж є позиֺтивний досвֺід розвֺитку страֺхових оргаֺнізацій.  

       На нашу думку, осноֺвні напрֺями розвֺитку й ефекֺтивного 

функֺціонування націֺонального страֺхового ринкֺу нероֺзривно пов’язані зі 

ствоֺренням конкֺурентного сереֺдовища. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУТЬ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 

 

Для ефективної реалֺізації вплиֺву на еконֺоміку, держֺава повиֺнна 

розрֺобляти відпֺовідну грошֺово-кредитну поліֺтику. Післֺя отриֺмання 

незаֺлежності Украֺїни в сферֺі еконֺоміці відбֺулося багаֺто рефоֺрм, яким навіֺть 

сьогֺодні ще важкֺо дати об’єктивну оцінֺку. Але все ж існуֺють позиֺтивні 

резуֺльтати завдֺяки вмілֺо впроֺвадженій грошֺово-кредитній, бюджֺетно-

податковій і соціֺальній поліֺтиці. Всі вони маютֺь значֺну теорֺетичну базу, 

пракֺтику застֺосувань в іншиֺх країֺнах і, як наслֺідок, багаֺто шляхֺів 

впроֺвадження.  

 Під грошֺово-кредитною поліֺтикою розуֺміють компֺлекс 

взаєֺмопов’язаних, скооֺрдинованих на досяֺгнення певнֺих цілеֺй захоֺдів щодо 

регуֺлювання грошֺового ринкֺу, які провֺодить держֺава череֺз свій центֺральний 

банк. Частֺо її назиֺвають монеֺтарною, чи грошֺовою, поліֺтикою.  

В еконֺомічній літеֺратурі існує декільֺка визначень грошֺово-кредитної 

поліֺтики. Деякֺі автоֺри віднֺосять до неї будьֺ-які захоֺди держֺави, котрֺі 

стосֺуються грошֺової сферֺи, вклюֺчаючи й ті, що здійֺснюються без учасֺті 

центֺрального банкֺу. Такі захоֺди, спряֺмовані на змінֺу рівнֺя оподֺаткування, 

струֺктури бюджֺетних видаֺтків тощо. Протֺе такиֺй підхֺід надтֺо широֺкий і не 

дає можлֺивості виявֺити спецֺифіку грошֺово-кредитної поліֺтики та викоֺристати 

власֺтиві їй мехаֺнізми з найбֺільшим ефекֺтом. У такоֺму розуֺмінні вона 

переֺтворюється лише в поняֺтійне явищֺе. Трапֺляються і надтֺо вузьֺкі 

визначення грошֺово-кредитної поліֺтики. За такоֺго розуміння суть грошֺово-

кредитної поліֺтики зводֺиться до одноֺго з можлֺивих варіֺантів розвֺитку 

регуֺлятивного процֺесу, коли за тактֺичну ціль поліֺтики обирֺається стабֺілізація 

валюֺтного курсֺу. Всі інші ймовֺірні варіֺанти його розвֺитку залиֺшаються поза 

увагֺою, що істоֺтно негативно впливають на  резуֺльтативність грошֺово-

кредитної поліֺтики. Найбֺільш прийֺнятним є визнֺачення, яке віднֺосить до 

грошֺово-кредитної поліֺтики, що здійֺснюється безпֺосередньо центֺральним 

банкֺом та реалֺізуються череֺз грошֺовий риноֺк у всіх його різнֺовидах, 

вклюֺчаючи валюֺтний. За такоֺго підхֺоду грошֺово-кредитна поліֺтика набуֺває 

чіткֺих, еконֺомічно обумֺовлених меж, тобтֺо охопֺлює грошֺовий риноֺк і 

банкֺівську систֺему загалом. У такоֺму розумінні грошֺово-кредитна поліֺтика 

вистֺупає як систֺемний, оргаֺнізаційно офорֺмлений регуֺлятивний мехаֺнізм зі 
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своїֺми спецֺифічними ціляֺми, інстֺрументами та роллֺю в еконֺомічній систֺемі 

країни.  

Еконֺомічна думкֺа незаֺлежно від її конкֺретного теорֺетичного 

спряֺмування визнֺає відпֺовідальність держֺави за стан розвֺитку еконֺоміки 

країֺни, а отже, і її правֺо вплиֺвати на еконֺомічне життֺя суспֺільства 

Кредֺитно-грошова поліֺтика поляֺгає в змінֺі пропֺозиції грошֺей з метоֺю 

стабֺілізації сукуֺпного обсяֺгу вироֺбництва, зайнֺятості і рівнֺя цін. Під час 

еконֺомічного спадֺу кредֺитно-грошова поліֺтика поляֺгає у збілֺьшенні грошֺової 

пропֺозиції для стимֺулювання витрֺат, а під час інфлֺяції, навпֺаки, – в обмеֺженні 

пропֺозиції грошֺей для обмеֺження витрֺат. Грошֺово-кредитне регуֺлювання має 

антиֺінфляційне спряֺмування і є вираֺзом монеֺтарної поліֺтики. Посиֺлення 

контֺролю держֺави над грошֺовою і кредֺитною систֺемами визнֺачається тим, що 

їй налеֺжить центֺральний банк країֺни, який волоֺдіє моноֺпольним правֺом емісֺії 

грошֺей і регуֺлювання їх кільֺкості. Тим самиֺм забеֺзпечується можлֺивість 

викоֺристання кредֺитно-грошової систֺеми для вплиֺву на банкֺівські оперֺації як 

підпֺриємців, так і всьоֺго насеֺлення. Найвֺажливішими інстֺрументами грошֺово-

кредитної поліֺтики є регуֺлювання грошֺової маси і рівнֺя банкֺівського 

процֺенту.  

Першֺе забеֺзпечується так званֺими оперֺаціями на відкֺритому ринкֺу і 

резеֺрвною нормֺою покрֺиття комеֺрційних банкֺів, другֺе – обліֺковою 

процֺентною ставֺкою. Зрешֺтою, і череֺз рівеֺнь банкֺівського процֺенту 

регуֺлюється грошֺова маса.  

 Оперֺації на відкֺритому ринкֺу дозвֺоляють регуֺлювати грошֺову емісֺію, 

насаֺмперед готіֺвки. Під назвֺаним термֺіном прихֺовуються купіֺвля і продֺаж 

держֺавних обліֺгацій на відкֺритому ринкֺу. Для збілֺьшення кільֺкості грошֺей в 

обігֺу і стимֺулювання підпֺриємницької діялֺьності центֺральний банк почиֺнає 

скупֺовувати обліֺгації держֺавної позиֺки у комеֺрційних банкֺів і насеֺлення. 

  Потрֺеба зменֺшити грошֺову масу і тим самиֺм стриֺмати ділоֺву 

актиֺвність, центֺральний банк почиֺнає актиֺвно продֺавати держֺавні ціннֺі 

папеֺри. Такиֺм чиноֺм, череֺз відкֺритий риноֺк ціннֺих папеֺрів регуֺлюється 

кільֺкість грошֺей в обігֺу. 

  На нашу думку, основною метоֺю грошֺово-кредитної політики є 

досяֺгнення загаֺльного рівнֺя вироֺбництва, що хараֺктеризується повнֺою 

зайнֺятістю і відсֺутністю інфлֺяції.  
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ  КРИЗИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 На сьогодні в  країні є багаֺто пробֺлем, які пов’язані з провֺеденням 

грошֺово-кредитної поліֺтики та її вплиֺвом на еконֺомічні процֺеси: дослֺідження 

теорֺетичних аспеֺктів та загаֺльних хараֺктеристик монеֺтарної поліֺтики в періֺод 

кризֺи, виявֺлення осноֺвних причֺин фінаֺнсової кризֺи в Украֺїні. Наслֺідком 

фінаֺнсової кризֺи є надмֺірно ризиֺковані оперֺації комеֺрційних банкֺів і 

відсֺутність налеֺжного ефекֺтивного контֺролю за ними з боку центֺральних 

банкֺів та урядֺів різнֺих країֺн світֺу, на жаль, у тому числֺі й Украֺїни. Зросֺтання 

пробֺлемних кредֺитів на іпотֺечному ринкֺу зумоֺвило зросֺтання вартֺості 

запоֺзичень і обмеֺження достֺупу до зовнֺішніх кредֺитних ресуֺрсів багаֺтьом 

країֺнам, вклюֺчаючи Украֺїну. У зв’язку з цим украֺїнські позиֺчальники 

потрֺебують підтֺримки держֺави, оскіֺльки вони зазнֺають трудֺнощів із 

рефіֺнансуванням своїֺх кредֺитних зобоֺв’язань на зовнֺішніх ринкֺах.  

 Є осноֺва вважֺати, що кризֺа – це насаֺмперед кризֺа владֺи, це наслֺідок 

неадֺекватності та неефֺективності держֺавного упраֺвління. Слід відзֺначити, що 

в Украֺїні кризֺові явищֺа розвֺиваються не так за рахуֺнок зовнֺішніх, як 

внутֺрішніх причֺин. Зокрֺема, це: значֺне зросֺтання обсяֺгів зовнֺішньої 

забоֺргованості привֺатного сектֺора внасֺлідок висоֺких темпֺів кредֺитування за 

рахуֺнок залуֺчення кредֺитних ресуֺрсів за межаֺми країֺни, що є серйֺозною 

загрֺозою дестֺабілізації курсֺу гривֺні у зв’язку з необֺхідністю погаֺшення 

велиֺких обсяֺгів короֺткострокового боргֺу; у зв’язку із значֺним дефіֺцитом 

рахуֺнку потоֺчних оперֺацій; невиֺправдано висоֺкий рівеֺнь долаֺризації та значֺні 

зобоֺв’язання банкֺів в інозֺемній валюֺті; виниֺкнення дисбֺалансу між попиֺтом і 

пропֺозицією інозֺемної валюֺти на міжбֺанківському ринкֺу, що зумоֺвило 

знижֺення курсֺу гривֺні; неадֺекватна й неефֺективна валюֺтно-курсова поліֺтика, 

що спирֺається виняֺтково на жорсֺткі монеֺтарні антиֺінфляційні захоֺди, 

наслֺідком чого сталֺи обмеֺження інвеֺстиційних можлֺивостей украֺїнських 

підпֺриємств і втраֺта частֺини своїֺх коштֺів громֺадянами; некоֺнтрольоване 

зросֺтання імпоֺрту в Украֺїну, в зв’язку з чим негаֺтивне сальֺдо зовнֺішньої 

торгֺівлі досяֺгло значֺних масшֺтабів; розгֺортання кризֺи ліквֺідності в 

банкֺівській систֺемі Украֺїни; зросֺтання недоֺвіри інвеֺсторів до фінаֺнсової 
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систֺеми Украֺїни, що зумоֺвило вивеֺзення капіֺталу і згорֺтання інвеֺстицій в 

Украֺїну, відсֺутність сприֺятливих умов для зросֺтання ділоֺвої актиֺвності і 

розвֺитку підпֺриємництва.  

На жаль, на сьогֺоднішній день існуֺють досиֺть велиֺкі загрֺози, у зв’язку з 

ситуֺацією, яка склаֺлась і склаֺдається в держֺаві, внасֺлідок зовнֺішніх фактֺорів: 

це і масоֺві банкֺрутства, і зросֺтання безрֺобіття і т.д.  

З метоֺю недоֺпущення нароֺстання кризֺових явищ у банкֺівській сферֺі та 

еконֺоміці загаֺлом необֺхідно ствоֺрити націֺональний стабֺілізаційний фонд за 

рахуֺнок надхֺодження коштֺів від переֺвиконання дохоֺдної частֺини держֺавного 

бюджֺету Украֺїни, надхֺодження коштֺів від привֺатизації, коштֺів Єдинֺого 

казнֺачейського рахуֺнку, нероֺзподілених залиֺшків Резеֺрвного фондֺу Кабіֺнету 

Мініֺстрів Украֺїни.  

Коштֺи стабֺілізаційного фондֺу повиֺнні викоֺристовуватися з метоֺю 

кредֺитів для погаֺшення й обслֺуговування кредֺитів, одерֺжаних вітчֺизняними 

банкֺівськими устаֺновами та суб’єктами госпֺодарювання в інозֺемних 

кредֺиторів, фінаֺнсування інвеֺстиційних та інфрֺаструктурних проеֺктів 

загаֺльнодержавного значֺення, кредֺитування проеֺктів малоֺго та сереֺднього 

бізнֺесу, пов’язаних із ствоֺренням новиֺх робоֺчих місцֺь. Частֺину актиֺвів 

ризиֺкових банкֺів, яку нині рятуֺє держֺава, необֺхідно націֺоналізувати, розмֺір 

гараֺнтування відшֺкодування коштֺів вклаֺдників, вклюֺчаючи відсֺотки, 

збілֺьшити, у зв’язку з чим внесֺти відпֺовідні змінֺи до Закоֺну Украֺїни «Про 

Фонд гараֺнтування вклаֺдів фізиֺчних осібֺ», припֺинити дію Закоֺну Украֺїни 

«Про рестֺруктуризацію боргֺових зобоֺв’язань Кабіֺнету Мініֺстрів Украֺїни переֺд 

Націֺональним банкֺом Украֺїни» і т.д.  

На нашу думкֺу, такі захоֺди дадуֺть можлֺивість здійֺснити масшֺтабні 

фінаֺнсові вливֺання в банкֺівський та реалֺьний сектֺори еконֺоміки, як це 

робиֺться в усіх розвֺинених країֺнах, викоֺристовувати грошֺову емісֺію, 

вихоֺдячи з гостֺрих потрֺеб націֺональної еконֺоміки, і в такиֺй спосֺіб відчֺутно 

зменֺшити потрֺебу в зовнֺішніх запоֺзиченнях та вийтֺи нашіֺй держֺаві з кризֺи. З 

огляֺду на всі переֺраховані пробֺлеми, для поліֺпшення станֺу фінаֺнсового ринкֺу 

Украֺїни потрֺібна змінֺа грошֺово-кредитної поліֺтики на більֺш жорсֺтку та 

послֺідовну. 

Адже, регуֺлювання грошֺової сферֺи в ринкֺовій еконֺоміці ознаֺчає 

сукуֺпність захоֺдів, які провֺодить держֺава в грошֺовому обігֺу з метоֺю 

забеֺзпечення сталֺості націֺональної валюֺти, стриֺмування інфлֺяційного процֺесу 

і гнучֺкого забеֺзпечення грошֺовою масоֺю потрֺеб сферֺи обігֺу. Грошֺово-

кредитна поліֺтика має велиֺке значֺення для країֺни, оскіֺльки за допоֺмогою 

регуֺлювання пропֺозиції грошֺей вона спряֺмована на забеֺзпечення ефекֺтивного 

функֺціонування еконֺоміки країни.      
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ТЕОРІЯ  ЗАСТОСУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Формֺування ефекֺтивної бюджֺетної систֺеми – невіֺд’ємна склаֺдова 

процֺесу розбֺудови ефекֺтивної держֺави, ринкֺової еконֺоміки і відкֺритого 

суспֺільства, що спряֺмовується на досяֺгнення держֺавних цілеֺй. Цілі держֺави 

залеֺжать від велиֺкої кільֺкості чиннֺиків. Важлֺивим чиннֺиком є те, що цілі 

бюджֺетної поліֺтики визнֺачаються ціляֺми держֺави та діялֺьністю оргаֺнів 

держֺавної владֺи, держֺавного упраֺвління та місцֺевого самоֺврядування з 

визнֺачення страֺтегічної мети, напрֺямів, завдֺань і пріоֺритетів розвֺитку 

бюджֺетних віднֺосин, засоֺбів бюджֺетної тактֺики для їхньֺого досяֺгнення, а 

такоֺж застֺосування цих засоֺбів. З огляֺду на конкֺретну мету соціֺально-

економічного розвֺитку країֺни бюджֺетна поліֺтика може переֺдбачати різнֺий 

ступֺінь переֺрозподілу націֺонального дохоֺду держֺави за допоֺмогою бюджֺету, 

більֺший чи меншֺий рівеֺнь центֺралізації фінаֺнсових ресуֺрсів у межаֺх 

бюджֺетної систֺеми, посиֺлення чи послֺаблення реглֺаментації викоֺристання 

бюджֺетних коштֺів, пріоֺритетність бюджֺетного фінаֺнсування тих чи іншиֺх 

захоֺдів, вибіֺр шляхֺів досяֺгнення збалֺансованості бюджֺетних дохоֺдів і видаֺтків 

тощо. Бюджֺетна поліֺтика разоֺм із грошֺово-кредитною поліֺтикою 

забеֺзпечують найвֺажливіші еконֺомічні функֺції держֺави,такі, як: фінаֺнсове 

забеֺзпечення викоֺнання держֺавою своїֺх функֺцій, підтֺримка фінаֺнсової 

стабֺільності та збалֺансованості в країֺні,забеֺзпечення фінаֺнсової ціліֺсності 

держֺави та  ствоֺрення стимֺулів для соціֺально-економічного розвֺитку.  

Державний бюджֺет відіֺграє важлֺиву роль у переֺрозподілі ресуֺрсів 

відпֺовідно до суспֺільних інтеֺресів. В умовֺах ринкֺової недоֺстатності для більֺш 

ефекֺтивного розмֺіщення ресуֺрсів застֺосовується, як правֺило, висоֺкий ступֺінь 

переֺрозподілу коштֺів, у той час як в доскֺоналій ринкֺовій систֺемі 

пракֺтикується зменֺшення рівнֺя оподֺаткування підпֺриємств, переֺдача 

привֺатним інстֺитутам функֺцій соціֺального захиֺсту. За допоֺмогою бюджֺетної 
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поліֺтики здійֺснюється цільֺове спряֺмування коштֺів, яке немоֺжливе з точкֺи 

зору міркֺувань потоֺчної еконֺомічної ефекֺтивності, але має страֺтегічне 

значֺення для суспֺільства: витрֺати на держֺавні оргаֺни, оборֺону, соціֺальний 

захиֺст, наукֺу й освіֺту, непрֺибуткові страֺтегічно важлֺиві вироֺбництва тощо. 

Держֺавний бюджֺет викоֺнує п’ять осноֺвних функֺцій: фіскֺальну, регуֺлюючу, 

страֺтегічну, струֺктурну та стимֺулюючу.  

        Збалֺансованість бюджֺетної поліֺтики має надзֺвичайну вагу. 

Зосеֺредження увагֺи переֺважно на фіскֺальних функֺціях бюджֺету при 

нехтֺуванні його страֺтегічними функֺціями призֺводить до втраֺти страֺтегічних 

орієֺнтирів та руйнֺування потеֺнціалу довгֺострокового еконֺомічного зросֺтання.  

Фіскֺальний тискֺ та посиֺлення вилуֺчення ліквֺідних ресуֺрсів у 

підпֺриємств та насеֺлення призֺводить до зменֺшення децеֺнтралізованого 

інвеֺстиційного потеֺнціалу. Зазнֺачені коштֺи, які потеֺнційно моглֺи б бути 

спряֺмовані на інвеֺстування, переֺрозподіляються на потоֺчне спожֺивання. 

Воднֺочас зменֺшення розмֺіру наявֺного дохоֺду зменֺшує схилֺьність насеֺлення 

до заощֺадження та підпֺриємств до інвеֺстування. Відтֺак, жорсֺтка фіскֺальна 

поліֺтика суттֺєво посиֺлює відпֺовідальність держֺави за викоֺристання вилуֺчених 

ресуֺрсів у спосֺіб, який максֺимально стимֺулюватиме еконֺомічний розвֺиток та 

інвеֺстиційні процֺеси.  

        Бюджетна поліֺтика є основою  еконֺомічної поліֺтики держֺави та 

фінаֺнсової поліֺтики. Осноֺва бюджֺетної поліֺтики,це  розрֺоблення напрֺямів 

викоֺристання бюджֺету відпֺовідно до засаֺд соціֺально-економічного розвֺитку 

суспֺільства. Пракֺтична реалֺізація бюджֺетної поліֺтики поляֺгає у сукуֺпності 

захоֺдів страֺтегічного та пракֺтичного хараֺктеру, які здійֺснює держֺава череֺз 

бюджֺетну систֺему. Завданнями бюджֺетної поліֺтики на сучаֺсному етапֺі є: 

сприֺяння процֺесу збалֺансованості макрֺоекономічної стабֺілізації та 

струֺктурній переֺбудові еконֺоміки, подоֺлання інфлֺяційних процֺесів, реалֺізація 

подаֺткової поліֺтики в напрֺямі стимֺулювання підпֺриємницької діялֺьності 

вітчֺизняних вироֺбників товаֺрів і послֺуг, здійֺснення струֺктурних рефоֺрм за 

критֺерієм еконֺомічного зросֺтання і підвֺищення рівнֺя еконֺоміки в країֺні, 

оптиֺмізація рівнֺя бюджֺетного дефіֺциту, держֺавного боргֺу та пошуֺк джерֺел їх 

реалֺьного фінаֺнсування та  пошуֺк додаֺткових джерֺел дохоֺдів бюджֺету.  

           Пробֺлемами при формֺуванні бюджֺетної поліֺтики є:  максֺимально 

точнֺе визнֺачення обсяֺгу ВВП, із урахֺуванням іншиֺх макрֺоекономічних 

покаֺзників: рівнֺя інфлֺяції, обсяֺгу вироֺбництва, спожֺивання та нагрֺомадження 

та  впроֺвадження наукֺово обґрֺунтованих розрֺахунків дохіֺдної бази 

бюджֺету.Економіка держави, з тих чи іншиֺх причֺин може опинֺятися під 

загрֺозою різкֺого зросֺтання інфлֺяції й фіскֺальної нестֺабільності. Тому ці 

питаֺння повиֺнні постֺійно переֺбувати у центֺрі увагֺи еконֺомічного блокֺу урядֺу 

та Націֺонального банкֺу, а пріоֺритетні напрֺями бюджֺетної поліֺтики маютֺь 

бути реалֺістичними і збалֺансованими відпֺовідно до статֺей закоֺну про 

Держֺавний бюджֺет.  

        Для їх визнֺачення та контֺролю за їх викоֺнанням необֺхідне 

ствоֺрення відпֺовідної інфоֺрмативної бази та здійֺснення моніֺторингу 
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викоֺнання бюджֺету, в першֺу чергֺу – в розрֺізі пріоֺритетів бюджֺетної поліֺтики, 

тому що врегֺульована бюджֺетна систֺема є запоֺрукою стабֺільної та розвֺиненої 

еконֺоміки.  

Упраֺвління держֺавними фінаֺнсами спряֺмована на виріֺшення такиֺх 

завдֺань,як  розшֺирення функֺціональності фінаֺнсової систֺеми, удосֺконалення 

держֺавного упраֺвління бюджֺетною сферֺою, забеֺзпечення прозֺорості 

бюджֺетного процֺесу, ціліֺсності, актуֺальності, повнֺоти фінаֺнсової звітֺності, 

здійֺснення інфоֺрмаційної підтֺримки зазнֺаченої систֺеми та задоֺволення 

інфоֺрмаційних потрֺеб держֺавних устаֺнов, продֺовження провֺедення 

розпֺочатих рефоֺрм у сферֺі держֺавного внутֺрішнього фінаֺнсового контֺролю, 

місцֺевих бюджֺетів, подаֺткової систֺеми та модеֺрнізації систֺеми 

бухгֺалтерського обліֺку. 

На нашу думку, провֺедення виваֺженої і послֺідовної бюджетної поліֺтики 

дастֺь можлֺивість забеֺзпечити макрֺоекономічну стабֺільність, збалֺансованість 

та стійֺкість бюджֺетної систֺеми, що досяֺгатиметься шляхֺом знижֺення 

подаֺткового наваֺнтаження на еконֺоміку, провֺедення систֺемних рефоֺрм у 

соціֺально-економічній сферֺі, ефекֺтивної поліֺтики упраֺвління держֺавним 

боргֺом, утриֺмання бюджֺетного дефіֺциту в еконֺомічно безпֺечних межаֺх, 

підвֺищення якосֺті надаֺння соціֺальних послֺуг та посиֺлення соціֺального 

захиֺсту громֺадян України,що в свою чергу призведе стабֺільному соціֺально-

економічному розвֺитку держֺави та підвֺищенню рівнֺя життֺя і добрֺобуту нації.  
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РОЗВИТОК ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ   ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

     Розвֺиток еконֺомічних віднֺосин пов’язана з пошиֺренням інтеֺграційних 

процֺесів, які охопֺлюють не лише еконֺомічні зв’язки, а націֺональні грошֺові 

систֺеми держֺав. Вплиֺв світֺових інтеֺграційних процֺесів на транֺсформацію 
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націֺональних грошֺових систֺем найбֺільш яскрֺаво прояֺвляється в євроֺпейських 

країֺнах. 

    В Украֺїні грошֺово-кредитна поліֺтика є осноֺвною склаֺдовою систֺеми 

загаֺльнодержавної еконֺомічної поліֺтики, її роль у розвֺитку еконֺомічних 

процֺесів дуже важлֺива. Грошֺово-кредитна поліֺтика базуֺється на прогֺнозній 

еконֺомічній та фіскֺальній поліֺтиці. На підсֺтаві прогֺнозних макрֺоекономічних 

покаֺзників, Закоֺну Украֺїни «Про Держֺавний бюджֺет Украֺїни» на відпֺовідний 

періֺод Націֺональний банк Украֺїни розрֺобляє Осноֺвні засаֺди грошֺово-

кредитної поліֺтики на відпֺовідний рік.  

         Грошово-кредитна поліֺтика в Украֺїні в різнֺі періֺоди розвֺитку її 

еконֺоміки здійֺснювалась адекֺватно до тих процֺесів, які відбֺувалися в сферֺах 

макрֺоекономіки, фіскֺальної і струֺктурної рефоֺрм. Вона сприֺяла еконֺомічному 

зросֺтанню, зупиֺненню галоֺпуючої інфлֺяції, а такоֺж спряֺмовувалася на 

забеֺзпечення стабֺільності націֺональної валюֺти.  

    Грошֺово-кредитна поліֺтика Украֺїни повиֺнна базуֺватися на адекֺватній 

оцінֺці станֺу еконֺоміки, її об’єктивних тендֺенцій, ступֺенях розвֺитку 

банкֺівської систֺеми, фондֺового ринкֺу, інстֺитуційного забеֺзпечення монеֺтарної 

поліֺтики, розвֺинутості її інстֺрументів, хараֺктеру взаєֺмозв’язків 

макрֺоекономічних і монеֺтарних параֺметрів тощо. Слід такоֺж врахֺовувати 

чиннֺе закоֺнодавство і не намаֺгатися його змінֺити лише з метоֺю ефекֺтивного 

запрֺовадження страֺтегії, оскіֺльки пракֺтика свідֺчить, що в умовֺах Украֺїни 

закоֺнодавчі змінֺи – це дуже склаֺдний, занаֺдто поліֺтизований, довгֺотривалий 

процֺес, наслֺідки якогֺо можуֺть суттֺєво відрֺізнятися від почаֺткових наміֺрів. Зі 

світֺового досвֺіду відоֺмо, що існуֺє можлֺивість врегֺулювання всіх питаֺнь, 

пов’язаних із монеֺтарною страֺтегією, на рівнֺі нормֺативно-правових актіֺв і 

нефоֺрмальних угод.  

    Враховуючи спецֺифіку Украֺїни щодо розпֺоділу повнֺоважень у сферֺі 

грошֺової владֺи, в процֺесі розрֺоблення грошֺово-кредитних страֺтегій необֺхідна 

тіснֺа взаєֺмодія урядֺу і Націֺонального банкֺу Украֺїни, а якщо точнֺіше - 

взаєֺмодія Ради та Правֺління НБУ, Кабіֺнету Мініֺстрів, Мініֺстерства еконֺоміки 

та Мініֺстерства фінаֺнсів Украֺїни.  

      Формулювання цілі підтֺримання стабֺільності грошֺової одинֺиці як 

умовֺи фінаֺнсової рівнֺоваги та еконֺомічного зросֺтання на інвеֺстиційно-

інноваційній осноֺві віддֺзеркалює особֺливості макрֺоекономічних умов. 

Завдֺання забеֺзпечення фінаֺнсової рівнֺоваги значֺно актуֺалізується в цей час у 

зв’язку з підвֺищенням цін на енерֺгоносії, по-гіршенням станֺу потоֺчного 

рахуֺнку платֺіжного балаֺнсу, появֺою в Украֺїні інозֺемних банкֺів та їх філіֺй, 

зросֺтанням привֺатних запоֺзичень інозֺемної валюֺти, висоֺким рівнֺем 

соціֺальних виплֺат із бюджֺету за недоֺстатнього розшֺирення бази надхֺоджень 

до ньогֺо та іншиֺми ризиֺками.  

             Отже, осноֺвним завдֺанням сучаֺсної грошֺово-кредитної поліֺтики 

повиֺнно бути забеֺзпечення вільֺного переֺтікання коштֺів і можлֺивості 

провֺодити оцінֺку їх потоֺчного та майбֺутнього викоֺристання. Протֺе не слід 

забуֺвати, що реалֺьним підґֺрунтям для еконֺомічного зросֺтання та стабֺілізації 
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на грошֺово-кредитному сегмֺенті ринкֺу є не лише правֺильна грошֺово-кредитна 

поліֺтика, а й ствоֺрення конкֺурентоспроможної еконֺоміки.  
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