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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Фінансова діяльність вітчизняних 

підприємств характеризується неефективністю, що є наслідком як 

недосконалих підходів до її організації, методів управління нею, так і впливу 

зовнішніх умов, пов’язаних із фінансово-економічною нестабільністю в країні. 

З метою коригування ситуації у всіх країнах з розвиненою ринковою 

економікою реалізується державне регулювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання як процес регламентування умов та впливу на формування їх 

зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин, здійснення основних видів 

фінансових операцій. Переважно при цьому використовуються інструменти 

бюджетно-податкового регулювання.  Такі дії суспільного союзу не вступають 

у суперечність з широкою самостійністю підприємств у виборі напрямів, форм і 

методів здійснення фінансової діяльності. Кожна держава розробляє та 

проводить державну фінансову політику щодо підприємств як цілеспрямоване 

регулювання окремих аспектів фінансової діяльності суб'єктів господарювання, 

зокрема бюджетно-податковими інструментами, у відповідності зі стратегією і 

конкретними умовами фінансово-економічного розвитку. Отже, необхідним є 

дослідження сучасного місця і ролі української держави в удосконаленні 

процесів формування, розподілу, використання фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання, формування їх фінансової поведінки в умовах дефіциту і 

високої вартості фінансових ресурсів, впливу значної кількості економічних і 

неекономічних факторів, тощо.  

Вагомий внесок у дослідження теорії та практики фінансової діяльності 

підприємств зробили відомі зарубіжні науковці П. Бароле, В. Белоліпецький, 

В. Бочаров, Р. Брейлі, А. Грачов,  В. Ковальов, С. Майєрс,  Дж. Мейнсон, 

Л. Павлова, Р. Сайфулін, Дж. Ван Хорн, А. Шеремет та ін. Серед сучасних 

вітчизняних авторів, які досліджують різні аспекти фінансової діяльності 

підприємства, варто відзначити І. Бланка, М. Білик, О. Гривківську, 

І. Ломачинську, А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, В. Шаблисту та ін. Різні 
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аспекти державного регулювання фінансової діяльності, зокрема бюджетно-

податкового, досліджувалися такими українськими науковцями, як Т. 

Єфименко, В. Загорський, Ю. Іванов, В. Кміть, Т. Коляда, А. Крисоватий, М. 

Крупка, А. Лісовий, І. Луніна, В. Мельник, О. Молдован, Т. Паєнтко, В. Плиса, 

І. Сіра, О. Сич, А. Соколовська та ін. Здебільшого вони акцентують увагу на 

окремих аспектах бюджетно-податкового впливу на фінанси суб’єктів 

господарювання, проблемах ефективності оподаткування та бюджетних витрат. 

Високо оцінюючи фундаментальні праці зарубіжних та вітчизняних 

науковців, слід однак визнати, що бюджетно-податкове регулювання 

фінансової діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання залишається 

недостатньо дослідженим і потребує подальшої наукової розробки. Зазначене й 

зумовило актуальність теми дисертаційної роботи, формулювання її мети, 

завдань, змісту та структури. 

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у межах науково-дослідної роботи ПВНЗ 

«Європейський університет» за темою: «Фінансові важелі стимулювання 

економічного розвитку України: основні напрями та методологія 

використання» (№ д. р. 0111U007978).  Особисто автором згідно із зазначеною 

темою запропоновано концептуальні підходи удосконалення державної 

фінансової підтримки вітчизняних підприємств інструментами бюджетно-

податкового регулювання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних основ та практичних підходів до 

модернізації бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних умовах.  

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дисертації: 

- ідентифікувати понятійний апарат, визначити економічну сутність та 

зміст фінансової діяльності підприємств і управління нею; 
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- розглянути цілеспрямованість та чинники управління фінансовою 

діяльністю суб’єктів господарювання в умовах розвитку ринкових відносин, а 

також умови формування та реалізації його механізму; 

- визначити принципи, напрями, методи державного регулювання 

організації фінансів суб’єктів господарювання; 

- узагальнити та класифікувати форми бюджетно-податкового впливу на 

фінансову діяльність підприємств на основі дослідження вітчизняного і світового 

досвіду; 

- провести комплексну діагностику сучасного стану і тенденцій розвитку 

фінансової діяльності підприємств за даними зведеного балансу та за видами 

економічної діяльності підприємств в Україні; 

- провести ретроспективний аналіз розвитку державної фінансової 

підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання інструментами бюджетно-

податкового регулювання; 

- дослідити специфіку використання форм державної фінансової 

підтримки підприємств в Україні, оцінити особливості їх використання та  

ефективність; 

- оцінити вплив окремих форм бюджетно-податкового регулювання на 

фінансовий стан і фінансову діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання; 

- розробити концепцію модернізації державної підтримки суб’єктів 

господарювання інструментами бюджетно-податкового регулювання та 

визначити основні умови її реалізації; 

-  обґрунтувати заходи щодо удосконалення бюджетно-податкового 

впливу у напрямку підвищення ефективності фінансової діяльності вітчизняних 

підприємств. 

Об’єктом дослідження є фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

та сукупність форм, методів, способів впливу на процес формування, розподілу 

та використання фінансових ресурсів підприємств. 
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Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні 

положення, проблеми, принципи й особливості бюджетно-податкового впливу 

на фінансову діяльність суб’єктів господарювання. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для реалізації поставлених 

завдань використовувались такі методи: ретроспективний, компаративний – для 

розкриття змісту та еволюції бюджетно-податкового регулювання фінансової 

діяльності підприємств; систематизації та узагальнення – для визначення 

сутності категорій «фінансова діяльність», «управління фінансовою діяльністю», 

«регулювання фінансової діяльності»; аналізу, синтезу та порівняння – для 

дослідження форм бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності; 

економіко-статистичний та розрахунково-аналітичний – для аналізу фінансового 

стану і результативності фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 

табличний та графічний – для наочного та схематичного узагальнення 

результатів дослідження; кореляційно-регресійного аналізу – для побудови 

моделей залежності параметрів фінансової діяльності підприємств від форм їх 

бюджетно-податкового регулювання; системний та комплексно-цільовий – для 

побудови концептуальної моделі модернізації системи фінансової підтримки 

суб’єктів господарювання інструментами бюджетно-податкового регулювання, 

схеми державного регулювання бюджетно-податкового впливу на фінансову 

діяльність суб’єктів господарювання; логічний – для послідовного узагальнення 

теоретичних та практичних положень наукового дослідження. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи слугували законодавчі та 

нормативно-правові акти щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

та її регулювання, статистичні дані Державної статистичної служби України, 

дані НБУ, Міністерства фінансів України, інтернет-ресурси, довідкові, 

монографічні та періодичні публікації науковців. 

Наукова новизна дослідження полягає у поглиблені існуючих 

теоретичних положень і удосконаленні підходів до практичної реалізації 

бюджетно-податкового впливу на фінансову діяльність суб’єктів 

господарювання. Зокрема: 
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вперше: 

- обґрунтовано наукові підходи до формування моделі модернізації 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання інструментами бюджетно-

податкового впливу, представленої сукупністю форм державної фінансової 

підтримки та принципів, умов їх використання щодо регулювання фінансової 

діяльності підприємств з метою підвищення ефективності їх рішень з 

формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Це надасть 

можливість усунути недоліки ринку, негативний вплив на конкуренцію, 

підвищити ефективність функціонування ринкового механізму, що в цілому 

сприятиме досягненню головної мети управління фінансовою діяльністю 

суб’єктів господарювання – максимізації ринкової вартості підприємства та 

добробуту власників у поточному і перспективному періоді; 

удосконалено: 

- підходи до обґрунтування теоретичних положень організації фінансів 

суб’єктів господарювання, принципів управління їх фінансовою діяльністю, які, 

на відміну від існуючих, передбачають постійну взаємодію з фінансовою 

системою держави, зокрема бюджетно-податковою. Це уможливлює 

обґрунтування механізму управління фінансовою діяльністю підприємств 

відповідно закономірностям сучасного ринкового господарства, який включає 

такі напрями його регулювання як державне регулювання, ринковий механізм, 

внутрішній механізм, та визначення його складових, принципів, факторів; 

- підходи до розробки та реалізації державного управління фінансовою 

діяльністю підприємств на основі бюджетно-податкового регулювання, що, на 

відміну від існуючих, враховують межі впливу державних фінансів на 

параметри ефективності фінансової діяльності підприємств, особливості їх 

впливу на платоспроможність і ліквідність, фінансову стійкість, ділову 

активність, рентабельність суб’єктів господарювання;  

- комплексний підхід до оцінки ефективності фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання в системі державної фінансової підтримки 

інструментами бюджетно-податкового регулювання, який, на відміну від 
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існуючих, дозволяє дослідити ефективність окремих форм державної 

фінансової допомоги суб’єктам господарювання, зокрема податкових пільг, 

поточних та капітальних субсидій зведеного бюджету, державного 

кредитування, державних гарантій, та обґрунтувати особливості їх 

використання відповідно до конкретних цілей, завдань, об’єктів державного 

регулювання; 

набули подальшого розвитку: 

- узагальнення та систематизація досвіду бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності підприємств у вітчизняній та світовій 

економіці, що розширює теоретичну основу для структуризації форм, методів, 

складових, напрямів модернізації системи державної фінансової підтримки 

вітчизняних суб’єктів господарювання; 

- шляхи ефективного управління фінансовою діяльністю суб’єктів 

господарювання в системі бюджетно-податкового регулювання, застосування 

яких сприятиме збалансуванню загальної системи державних фінансів, 

покращенню механізмів державного управління економікою, формуванню 

привабливого ділового та інвестиційного клімату, розвитку інвестиційно-

інноваційної та експортної діяльності, активізації розвитку малого і середнього 

підприємництва; 

- положення щодо удосконалення бюджетно-податкового регулювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання, які, додатково до існуючих, 

передбачають вирівнювання виробничих, економічних і соціальних умов 

окремих регіонів країни; підтримку зайнятості, сприяння підготовці та 

перепідготовці кадрів і прогресивним змінам у структурі ринку праці; сприяння 

реструктуризації певних секторів економіки; підтримку науково-дослідних 

програм; підтримку становлення нових галузей та експортних виробництв; 

сприяння залученню інвестицій; розвитку інфраструктури тощо, що можливо 

лише за умови подолання недосконалості ринкових механізмів. 

Практичне значення отриманих у дисертаційній роботі результатів та 

сформульованих рекомендацій щодо покращання бюджетно-податкового 
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регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні підтверджується їх 

використанням у роботі таких установ і організацій: фінансового управління 

Тальнівської РДА (довідка №745 від 06.04.2015 р.), яким впроваджено пропозиції 

з удосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств та модернізації 

системи державної фінансової підтримки підприємств; Тальнівської ОДПІ ГУ 

ДФС в Черкаській області (довідка № б/н від 28.05.2015 р.), якою при 

обґрунтуванні пропозицій з реформування податкової системи застосовано 

рекомендації автора щодо модернізації податкових механізмів впливу на 

фінансову діяльність підприємств; ТОВ «Комбінат хлібопродуктів «Тальне» з 

іноземними інвестиціями» (довідка №854 від 10.04.2015р.), яким впроваджено 

пропозиції щодо покращання використання форм державної фінансової підтримки 

підприємств за окремим напрямами господарської діяльності. Теоретичні розробки 

автора використовуються у навчальному процесі ПВНЗ «Європейський 

університет» (довідка  № 679-2/15 від 23.03.2015р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібною 

науковою працею. Наукові результати та висновки, які виносяться на захист, 

одержані автором самостійно. З праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті розробки, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднювались та обговорювались на міжнародних та вітчизняних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Ринкові, державні та 

корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» (Одеса, 2014), 

«Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних 

викликів» (Ірпінь, 2014), «Наукові досягнення, напрацювання, пропозиції в 

2014 р». (Краків, 2014), «Відгуки соціально-орієнтованої економіки в 

євроінтеграційних умовах» (Ніжин,  2015), «Добробут націй в умовах 

глобальної нестабільності» (Одеса, 2015), «Проблеми формування та розвитку 

інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та 

можливості» (Львів, 2015). 



 11 

Публікації. Основні результати наукового дослідження опубліковано у 

11 працях автора, з них: 5 статей – у фахових виданнях України, 2 – в іноземних 

виданнях, 4 – у збірках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій 

складає 4,42 д. а., особисто автору належить 4,01 д. а. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНО-

ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Теоретичні підходи до організації фінансової діяльності 

підприємств  

 

Основою фінансової системи держави є фінанси підприємств. 

О. С. Філімоненко визначає фінанси підприємств як систему грошових 

відносин, які виникають у процесі отримання і розподілу грошових доходів і 

накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових коштів 

[1, с. 7].  В. М. Гриньова, В. О. Коюда стверджують, що фінанси підприємств – 

це фінансові відносини, що виникають у процесі формування основного й 

оборотного капіталів, фондів грошових коштів, їх розподілу і використання [2, 

с. 16]. Відомий український фахівець А. М. Поддєрьогін [3] трактує фінанси 

підприємств як сукупність економічні відносини, що пов'язані з рухом 

грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і 

грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.  

Отже, розглядаючи вищенаведені визначення сутності дефініції «фінанси 

підприємств» можна узагальнити, що відсутня єдина думка, що можна 

пояснити існуванням у вітчизняній фінансовій літературі наявністю двох 

підходів до дослідження фінансів суб’єктів господарювання. Представники 

першого – В. Н. Білоліпецький [4], Г. Л. Вознюк, А. О. Єпіфанов, А. Г. 

Загородній [5],  А. М. Поддєрьогін [3], Т.  С. Смовженко, вважають, що фінанси 

– це грошові відносини щодо формування, розподілу та використання 

грошових доходів та фондів у процесі відтворення. Разом із цим, страхування 

та оподаткування як фінансові категорії не можна віднести ні до однієї функції 

грошей. Інша група – М. Д. Білик [6], І. О. Бланк [7], О. Д. Василик [8], 
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Л. М. Павлова [9], – характеризують фінанси як частину економічних відносин 

– розподільчих відносин, які опосередковуються грошима, оскільки фінанси є 

похідною від товарно-грошових відносин і відображають лише їх певну сферу – 

обслуговування конкретних видів руху грошових фондів, що включаються до 

фінансових ресурсів. Отже, можна засвідчити, що обидва підходи 

характеризують розподільчу природу фінансів, але не всі визначають 

відтворювальну, яка відображає розподільчі процеси й забезпечує формування 

необхідних фінансових ресурсів.  

Зустрічаються в спеціальній літературі й характеристики фінансів, які не 

мають концептуального підходу до суті фінансів як економічної категорії. Так 

І. В. Зятковський [10, с. 18] до таких відносить думку В. В. Буряковського, який 

характеризує фінанси як сукупність економічних, грошових відносин, що 

виникають у процесі виробництва, розподілу і використання сукупного 

суспільного продукту, національного багатства і пов’язані з формуванням, 

розподілом і використанням валового доходу, грошових нагромаджень і 

фінансових ресурсів підприємства. 

Отже, сутність дефініції «фінанси підприємств» можна розглянути за 

певними ознаками [11, с. 115-116]: 

- формою фінансування – це форма фінансування та кредитування 

підприємницької діяльності; 

- функцією перерозподілу – планомірний рух фінансових фондів, що 

виражають відносини з приводу необхідного, обов'язкового вилучення вартості 

та їх використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого суб'єкта; 

- філософською категорією – економічна сукупність часу та 

невизначеності, пов'язаної з прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких 

на вартість майбутніх доходів та видатків дозволяє підприємцям здійснити 

раціональний економічний вибір із альтернативних варіантів дій; 

- цілепокладаючою функцією – це застосування різноманітних прийомів 

та методів для досягнення максимального прибутку фірми, або загальної 

вартості фінансового капіталу, вкладеного у справу; 
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- системою грошових відносин – це система грошових відносин щодо 

руху грошових фондів. 

Отже, узагальнимо, що фінанси підприємства – це система відносин, які 

пов'язані з рухом грошових коштів на всіх стадіях їх формування, розподілу та 

використання з метою забезпечення функціонування суб’єкту господарювання 

та умов розширеного відтворення. 

Для фінансів підприємств характерно ряд ознак, зокрема загальних і 

специфічних [12, с. 5]: 

- відображають реально існуючі суспільні виробничі (економічні) 

відносини, мають об'єктивний характер та специфічне суспільне призначення, 

що дає підстави вважати їх економічною категорією; 

- мають розподільчий характер, грошову форму прояву; 

- розподіл та перерозподіл вартості супроводжується рухом грошових 

коштів, які приймають форму фінансових ресурсів – матеріальних носіїв 

фінансових відносин. 

 

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ  СПЕЦЕФІЧНІ ОЗНАКИ 

      

 Фінанси – це сукупність економічних 

відносин, які пов’язані з рухом грошових 

коштів (розподілом внутрішнього 

продукту) 

  Фінанси підприємств виникають за 

первинного розподілу внутрішнього 

продукту   

   

    
За первинного розподілу грошових 

надходжень формуються децентралізовані 

фонди 

 
Фінанси -  це розподільчі відносини 

  

 

    

 Фінанси – це економічні відносини щодо 

формування і використання грошових 

надходжень 

   

  
Суб’єктом відносин завжди є підприємство 

  

 

Рис. 1.1. Ознаки фінансів підприємства 

Фінанси підприємств слід відрізняти від грошей, грошових коштів, 

фінансових ресурсів, які є специфічними, самостійними економічними 

категоріями, які мають свій зміст. Їх можна змінювати кількісно (збільшувати, 

зменшувати), фінанси ж підприємств – це грошові відносини, які функціонують 

на основі грошей, отже їх не можна змінювати кількісно. 
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Суб’єктів фінансів підприємства визначає діяльність фізичних та 

юридичних осіб, яка пов'язана з виробництвом продукції, наданням товарів та 

послуг, виконанням робіт з метою отримання прибутку. Об'єктом фінансів 

підприємств є сфера економічних відносин, пов'язаних з рухом грошових 

коштів у процесі створення та споживання валової продукції, формування та 

використання коштів фондів, що забезпечують розширене відтворення. Отже, 

якщо фінанси підприємств – це, перш за все, відносини, то можна виокремити 

фінансові відносини суб’єкту господарювання з фізичними і юридичними 

особами, державою, фінансовими установами щодо забезпечення реалізації 

фінансової діяльності. 

Враховуючи особливості організації фінансових відносин з різними 

групами суб’єктів, які мають відмінні інтереси взаємодії, слід виокремити 

наступні групи фінансових відносин підприємства: 

- фінансові відносини всередині підприємства, які включають відносини з 

персоналом щодо оплати праці, участі працівників і власників у 

формуванні капіталу, розподілі прибутку, відносини зі засновниками-

акціонерами, фінансові відносини між підрозділами; 

- фінансові відносини всередині об’єднання – фінансові відносини 

всередині фінансово-промислових груп, холдингів, консорціумів, 

альянсів тощо; 

- фінансові відносини з контрагентами, тобто покупцями-споживачами та 

постачальниками щодо реалізації продукції, послуг, робіт, та 

забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, обладнанням, 

технологіями й т.п.; 

- фінансові відносини між суб’єктом господарювання та інститутами 

фінансово-кредитної сфери (комерційні банки, біржі, страхові компанії, 

інвестиційні фонди й ін.) щодо організації розрахункового обороту 

підприємства, залучення та обслуговування кредитів, купівлі фінансових 

операцій, послуг, інструментів; 
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- фінансові відносини з державою щодо виконання фінансових зобов’язань 

перед державним, місцевими бюджетами, позабюджетними цільовими 

фондами відповідно законодавству, отримання державних трансфертів 

тощо. 

Також фінансові відносини можна розглядати з точки зору особливостей 

організації фінансів підприємства за фазами формування, розподілу, 

використання фондів грошових коштів. Зокрема:   

- фінансові відносини, пов’язані з формуванням статутного фонду 

суб’єктів господарювання; 

- фінансові відносини, пов’язані з утворенням та розподілом грошових 

доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових 

фондів підприємств; 

- фінансові відносини, що виникають у підприємств з державою з приводу 

податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного 

фінансування, одержання субсидій, які є обов’язковими, примусовими; 

- фінансові відносини, які виникають між суб’єктами господарювання у 

зв’язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів, 

здійсненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку від спільної 

діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій; 

- фінансові відносини, які формуються в підприємств з комерційними 

банками, страховими компаніями у зв’язку із залученням та погашенням 

кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням 

відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв’язку зі 

страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами 

страхування; 

- що формуються у підприємств у зв’язку з внутрішньовиробничим 

розподілом доходів. 

Отже, можна виокремити сфери фінансових відносин та види, які 

узагальнені у табл. 1.1.  
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Узгодження різнорідних фінансових відносин обумовлює організацію та 

функціонування фінансів підприємства, що можна представити як сукупність 

форм, методів, способів формування, розподілу та використання фінансових 

ресурсів суб’єкту господарювання в процесі їх кругообігу. Так як останній 

визначається особливостями господарської діяльності, саме це обумовлює 

принципи організації фінансів підприємства.  

Таблиця 1.1 

Структура фінансових відносин підприємства 

Сфера фі 

нансових 

відносин 

Суб’єкт фінансових 

відносин 
Види фінансових відносин 

В
н

у
т
р

іш
н

і 
ф

ін
а

н
со

в
і 

в
ід

н
о
си

н
и

 

Підприємство і його 

засновники (власники) 

Формування та використання статутного капіталу. Отримання 

чистого прибутку на вкладений капітал. 

Підприємство і його 

структури підрозділи 

Розподіл фінансових ресурсів на фінансування та формування 

необоротних та оборотних активів. 

Підприємство 
Розподіл та використання прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства. 

Підприємство і його 

працівники 

Формування фонду оплати праці. Матеріальне заохочення та 

стимулювання. Розподіл частини фінансових ресурсів на 

матеріальну допомогу. Фінансування соціально-культурних  

заходів. 

З
о

в
н

іш
н

і 
ф

ін
а
н

со
в

і 
 

в
ід

н
о
си

н
и

 

Підприємство і 

держава 

Платежі до бюджету. Відрахування до фондів державного, 

регіонального, галузевого значення. Надання підприємствам 

податкових пільг. Застосування штрафних санкцій. Бюджетне 

фінансування. Надходження коштів із цільових державних 

фондів. Виконання державних програма. 

Підприємство і 

банківські установи 

Розрахунково-касове обслуговування. Отримання, 

обслуговування, погашення кредитів. Обслуговування 

депозитних рахунків. Надання інших банківських послуг 

Підприємство та інші 

суб’єкти 

господарювання 

Виконання господарських договорів і зобов’язань. Реалізація 

продукції. Отримання виручки. Здійснення платіжних 

розрахунків 

Підприємство та 

інститути фінансового 

ринку 

Розміщення власних цінних паперів. Інвестування тимчасово 

вільних грошових коштів. Виплата страхових платежів. 

Отримання страхових відшкодувань. Участь працівників 

підприємства в недержавних пенсійних фондах 

Підприємство і 

галузеві та 

корпоративні 

об’єднання 

Формування, розподіл, використання централізованих цільових 

фондів і резервів. Фінансування цільових програм. 

Проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних 

робіт, виставок. Надання фінансової допомоги на поворотній 

основі для здійснення інвестиційних проектів, поповнення 

оборотних коштів. 

Джерело: [3; 12] 

Організація та функціонування фінансів підприємств ґрунтується на 

принципах, пов'язаних з основами господарської діяльності: 
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- Економічна ефективність – створення та функціонування будь-якого 

підприємства неминуче призводить до затрат, тому функціонування такого 

підприємства повинно бути економічно доцільним відповідно до того, що прямі 

витрати були компенсовані прямими і непрямими доходами. З реалізацією 

цього принципу можна пов’язати два підпринципи – принцип 

самофінансування та матеріальної зацікавленості. Перший відповідно 

направлений на забезпечення здатності компенсувати за рахунок доходу 

витрати, другий – отримувати прибуток. В цілому цей принцип є однією з 

основних умов щодо забезпечення конкурентоспроможність підприємства. 

- Фінансова відповідальність – при банкрутства комерційного 

підприємства держава не несе відповідальності за його зобов'язаннями. 

Важливим для забезпечення даного принципу є наявність достатніх фінансових 

резервів, що обумовлено умовами підприємницької діяльності, яка пов'язана з 

певними ризиками неповернення вкладених у господарську діяльність коштів. 

Отже, в умовах ринкового господарства втрати від ризику несе виключно 

підприємець, який добровільно і самостійно на свій страх і ризик здійснює 

фінансово-господарську діяльність. 

- Господарська і фінансова незалежність – у Господарському кодексі 

Україні, Законі України «Про власність» держава гарантує підприємцям, 

незалежно від форм підприємницької діяльності однакові права і створює 

однакові можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, 

трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Реалізація цього 

принципу пов’язана з господарською самостійністю, тобто коли підприємство 

самостійно приймає рішення щодо формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів, за виключенням випадків коли держава регламентує 

фінансово-господарську діяльність (наприклад, через ціноутворення, 

оподаткування).  

Принципи і відповідні методи організації фінансів підприємства (рис. 

1.2.)  знаходяться в постійному розвитку: їх реалізація повинна відповідати 

кожній конкретній економічній ситуації, яка й визначає форми і методи 
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взаємодії суб’єктів фінансових відносин, що відповідають стану продуктивних 

сил і виробничих відносин у суспільстві. 

Організація фінансових відносин, що виникають в процесі відносин 

суб’єкту господарювання з іншими юридичними та фізичними особами – 

контрагентами у спеціалізованій літературі обумовлює визначення категорії 

фінансова діяльність підприємства. 

Методи організації фінансів підприємства 

     
Комерційний  

розрахунок 

 Кошторисне  

фінансування 

 Неприбуткова 

діяльність 

     

Ґрунтується на порівняння у 

вартісній (грошовій) формі витрат 

та результатів господарської 

діяльності 

 

Полягає у забезпеченні витрат 

за рахунок зовнішнього 

фінансування 

 

Ґрунтується на 

забезпеченні певних 

потреб суспільства 

     

ПРИНЦИПИ  

− Господарська самостійність і 

юридична відокремленість; 

− Самоокупність; 

− Прибутковість; 

− Самофінансування; 

− Фінансова незалежність. 

 

 − Плановість; 

− Цільовий характер 

виділення коштів; 

− Виділення коштів залежно 

від фактичних показників 

діяльності установи; 

− Підзвітність. 

 − Господарська 

самостійність і 

юридична 

відокремленість; 

− Самоокупність; 

− Фінансова 

відповідальність. 

 

Рис. 1.2. Організація фінансів підприємства 

Розглянемо підходи до визначення сутності фінансової діяльності. Так,  

А. М. Поддєрьогін визначає, що фінансова діяльність підприємства – це 

система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення 

функціонування підприємства та досягнення ним поставлених цілей, тобто це 

практична фінансова робота, що забезпечує поточну діяльність підприємства, 

діяльність щодо поліпшення її результатів [3, с. 13]. При цьому автор зазначає, 

що фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких 

основних завдань: 

- фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності; 

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності; 



 20 

- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, 

бюджетом, банками; 

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 

фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення 

власного капіталу; 

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 

фінансових ресурсів. 

Г.  Aзаренкова визначає фінансову діяльність як систему форм і методів, 

які використовуються для фінансового забезпечення функціонування 

підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична 

фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її 

результатів [13, c. 23]. 

За В. Гриньової фінансова активність (діяльність) – це застосування ряду 

технік і процедур, які приватні особи та організації використовують для 

управління своїми фінансами [12, c. 30]. 

Згідно з визначенням Г. Філіної фінансова діяльність суб'єкта 

господарювання – це особливий вид діяльності персоналу підприємства щодо 

формування та використання фінансових ресурсів [15, c. 24]. 

О. М. Винник подає таке визначення фінансової діяльності – це діяльність 

у сфері господарювання, пов'язана з обігом грошових коштів (фінансів) [16, c. 

763]. У той же час кожен суб'єкт господарювання, органи господарського 

керівництва здійснюють таку діяльність для забезпечення своєї основної 

діяльності. Це так звана індивідуальна фінансова діяльність, метою якої є 

забезпечення платоспроможності суб'єктів господарських правовідносин, в т. ч. 

проведення розрахунків, пов'язаних з їх діяльністю, покриття витрат 

виробництва продукції (робіт, послуг), отримання прибутку (доходу) тощо. 

У Господарському Кодексі України представлено наступне визначення: 

фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає грошове та інше 

фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері 

фінансів і страхування. [17]. 
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Відповідно до П(С)БО 4 «Звіту про рух грошових коштів» фінансова 

діяльність – це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та 

позикового капіталу підприємства. Але таке тлумачення цього поняття не 

враховує фінансування капітальних вкладень, сплату податків, виплату 

дивідендів їх засновникам, амортизаційну політику, формування фінансових 

ресурсів та ін. Таким чином, поняття фінансової діяльності можна розглядати 

як систему методів та форм, що забезпечують ефективне функціонування 

підприємств різних форм власності, досягнення ними фінансового результату 

та поставлених цілей [18]. 

Отже, ефективна організація фінансової діяльності залежить від 

своєчасної мобілізації фінансових ресурсів, раціонального розподілу отриманих 

доходів, прибутків у процесі виробничо-господарської діяльності, виконання 

власних фінансових зобов’язань, зобов’язань перед іншими суб’єктами 

господарювання та перед державою в цілому. В контексті цього, основними 

завданнями фінансової діяльності підприємства є: 

– облік фінансових результатів; 

– підвищення рентабельності підприємства; 

– підвищення платоспроможності підприємства; 

– виконання власних зобов’язань; 

– забезпечення господарської та виробничої діяльності; 

– контроль за цільовим використанням коштів підприємства; 

– контроль виробничо-господарської діяльності; 

– складання прогнозів на майбутнє; 

– організація роботи фінансової служби (якщо така передбачається). [19] 

Таким чином, можна узагальнити, що фінансова діяльність підприємства 

– це сукупність форм, методів, способів впливу на процес формування, 

розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства з метою 

забезпечення досягнення цілей, завдань організації його діяльності в 

теперішньому і майбутньому. В свою чергу, цілеспрямоване формування  цього 

процесу та вплив на її суб’єктів (учасників фінансових відносин), об’єктів 
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(фінансові ресурси, джерела фінансових ресурсів, фінансові відносини) 

визначає управління фінансовою діяльністю підприємства.  

Отже, для розкриття сутності фінансової діяльності та управління нею 

також доцільно обґрунтувати цілі, завдання фінансової діяльності, сутність, 

структуру, джерела фінансових ресурсів. 

В економічній і фінансовій науці на сьогодні сформувалися такі напрями 

щодо визначення цілі фінансової діяльності підприємства.   

1). Модель максимізації прибутку – вперше була сформульована в 1938 р. 

А. Курно [20], далі розвинена в роботах представників неокласичної школи 

(Дж. Хікс, Дж. Робінсон, У. Баумоль й ін.). Функціонування підприємства 

визначається цільовою функцією, яка базується на урівноваженні показників 

граничного доходу та граничних витрат суб’єкта господарювання. Разом із цим, 

даний підхід має недоліки, зокрема його критикують за наступне. По-перше, 

практика обліку в усіх країнах оцінює лише бухгалтерський прибуток (різниця 

між доходами підприємства та його зовнішніми поточними витратами). По-

друге, високий прибуток не гарантує подальшого розвитку (відсутній зв'язок 

максимізації прибутку з характером її розподілу). По-третє, високий рівень 

прибутку підприємства може забезпечуватися при високому рівні фінансового 

ризику господарських операцій. 

Отже, в ринкових умовах максимізація прибутку може виступати як одне 

з найважливіших завдань фінансово-господарської діяльності, але не як головна 

мета функціонування підприємства. 

2). Модель мінімізації трансакційних витрат – базується на теоретичних 

підходах неоінституціоналізму. Р. Коуз [21] вперше ввів поняття 

«трансакційних витрат» як витрат по обслуговуванню угод на ринку. В  

результаті наявність трансакційних витрат підприємства потребують значного 

розширення обсягу облікових робіт. Разом із цим, критерій мінімізації 

трансакційних витрат не забезпечує оцінку зусиль підприємства з комплексної 

економії його ресурсів у зв’язку з тим, що поза увагою залишаються всі інші 

види його витрат (не пов'язані з обслуговуванням комерційних угод). Крім того, 
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будь-яка економія витрат підприємства не може носити характер глобальної 

мети його функціонування, оскільки не пов'язана з його розвитком і з 

кінцевими економічними інтересами основних груп учасників господарського 

процесу. 

3). Модель максимізації обсягу продаж. Представники цього підходу 

вважають, що даний цільовий критерій найкращим чином відображає 

результати ділової активності підприємства в ринковому середовищі, а 

максимізація обсягу продажу інтегрує у своєму складі й максимізацію 

прибутку. Крім того, він відображає результати реалізації не лише економічної, 

а й соціальної місії підприємства, спрямованої на забезпечення потреб покупців 

в товарах, послугах, роботах. В психологічному плані, як управлінський апарат, 

так і працівники більш чутливі до кількісних показників діяльності 

підприємства. [21] 

Разом з тим, цей підхід має ряд істотних недоліків. Так, споживчий вибір 

товарів, послуг, робіт є функцією ринкового середовища, яка дуже мінлива під 

впливом безлічі факторів. Тому з позицій перспективності оцінки така головна 

цільова функція підприємства виявляється дуже вразливою. Також з цієї точки 

зору не завжди ефективними є інноваційні підходи щодо забезпечення високих 

обсягів продажів своєї продукції. Недоліком також є й те, що дана цільова 

функція підтримує зростання доходів, але не пов'язана з економією витрат. 

4). Модель максимізації темпів зростання підприємства. У зарубіжній 

літературі [23-24] під економічним зростанням підприємства розуміють 

показник максимуму зростання у продажах при забезпеченні відвідних 

пропорцій фінансового стану, що визнають як «золоте правило» економіки 

підприємства [7, с. 146; 25, с. 121-122; 26, с. 6-7]. 

За «золотим правилом» економічне зростання підприємства має місце 

тільки тоді, коли буде дотримуватися взаємопов’язане і взаємоузгоджене 

зростання різних показників, зокрема ВК

ГФТ >Т
ВК

>Т
ОФА

>Т
ФА

 >Т
М

 >Т
НФА

 > М

НФТ >Т
ПК

 

[27, с. 45],  де ВК

ГФТ  –  темпи зростання власного капіталу в грошовій формі; Т
ВК

 – 

темпи зростання власного капіталу; Т
ОФА

 – темпи зростання оборотних 
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фінансових активів; Т
ФА

 – темпи зростання фінансових активів; Т
М

   – темпи 

зростання активів; Т
НФА

  – темпи зростання нефінансових активів; М

НФТ    – темпи 

зростання майна в негрошовій формі; Т
ПК

 – темпи зростання позикового 

капіталу. 

У даній моделі присутні й темпи зростання прибутку підприємства, і 

основні пропорції розподілу цього прибутку, тобто елементи дивідендної 

політики, та найважливіші структурні параметри фінансового стану 

господарюючого суб'єкта. Разом із тим, ця модель в якості цільової функції 

може використовуватися лише в умовах стійкого попиту на продукцію, а, отже, 

коливання кон'юнктури ринку робить дану модель дуже вразливою. Крім того, 

модель передбачає в якості основної передумови фактично досягнутий рівень 

прибутку підприємства, не оцінюючи ступінь його достатності для вирішення 

завдань перспективного періоду. 

5). Модель забезпечення конкурентних переваг. Перевагами цієї цільової 

концепції підприємства є те, що вона відображає результати діяльності 

практично всіх його основних служб – конкурентні переваги можуть бути 

досягнуті за рахунок розробки нового продукту, підвищення якості товарів і 

послуг, ефективного маркетингу, оптимальної цінової політики, зниження 

витрат, що забезпечують формування надлишкової дохідності (прибутковості) 

підприємства. 

Разом із тим, і цей цільовий критерій функціонування підприємства має 

ряд недоліків. Поняття «конкурентна перевага» характеризується низкою 

показників, які дуже складно інтегрувати в єдиному вимірнику. Крім того, 

конкурентна перевага характеризує відносний стан підприємства в межах 

конкретної галузі, в той час як значна кількість підприємств є 

багатогалузевими. Також конкурентна перевага підприємства може 

підтримувати лише у відносно короткому періоді часу. Таким чином, 

забезпечення конкурентних переваг може розглядатися як завдання основних 

функціональних систем управління, але не як головна мета функціонування 

підприємства. 
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6. Модель максимізації доданої вартості («японська модель розвитку 

фірми»). Перевагою даного критерію оцінки діяльності підприємства є те, що 

він дозволяє забезпечувати максимізацію економічних інтересів не лише 

робітників і менеджерів, але й власників підприємства. В достатній мірі можуть 

бути враховані інвестиційні потреби підприємства у розвиток основних засобів 

та нематеріальних активів інноваційного характеру. Також, даний цільовий 

критерій носить довгостроковий характер, що дозволяє моделювати діяльність 

в стратегічній перспективі. Разом із тим, розглянута цільова модель має 

істотний недолік – вона вступає в конфлікт з економічними інтересами 

кінцевого споживача / покупця продукції, робіт, послуг.  

7). Модель максимізації ринкової вартості підприємства. На сучасному 

етапі розвитку теорії та практики господарської діяльності ця концепція є 

домінуючою розвиток у розвинених країнах. 

Особливістю даної моделі є наступне. Цільова модель, орієнтована на 

вартість, визнає власників як головних суб'єктів у системі економічних 

інтересів, пов'язаних з діяльністю підприємства. А, отже, власники як кінцеві 

претенденти на доход найбільшою мірою зацікавлені в ефективному управлінні 

підприємством. Разом з цим, власники, піклуючись про максимізацію 

збільшення свого добробуту одночасно сприяють зростанню добробуту всіх 

інших економічних суб'єктів. Це дозволяє забезпечити збалансування інтересів 

учасників фінансових відносин, інтегрувати основні цілі та завдання 

ефективного функціонування різних його служб і підрозділів, збалансувати 

поточні та перспективні цілі розвитку підприємства.   

Відмінністю даної моделі є й те, що показник ринкової вартості 

підприємства характеризується більш широким спектром і більш глибоким 

потенціалом зростання в порівнянні з іншими цільовими показниками. Крім 

зростання доходів і зниження витрат, зростання його ринкової вартості може 

забезпечуватися зміною його іміджу, організаційною культурою, 

використанням ефекту синергізму і, крім того, якщо розміри прибутку або 

економії витрат мають свої межі на кожному підприємстві, то розміри 
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зростання його ринкової вартості таких меж практично не мають. Цей показник 

реалізує найбільш повну інформацію про функціонування суб’єкту 

господарювання в порівнянні з іншими оціночними показниками. 

Перевагою використання даної моделі є те, що вона охоплює всі основні 

напрямки фінансової діяльності – інвестування, фінансування, управління 

активами та грошовими потоками, а відповідно дозволяє оцінити якість всього 

спектру прийнятих фінансових рішень. 

Отже дослідження сутності та особливостей окремих моделей цільової 

функції підприємства дозволяє узагальнити, що найбільш прийнятною з них в 

умовах ринкової економіки є модель максимізації ринкової вартості 

підприємства. Враховуючи, що найбільшу роль у реалізації цієї моделі 

відіграють фінансові служби підприємства, вона може бути прийнята в якості 

головної мети управління фінансовою діяльністю та сформульована як 

максимізація добробуту власників підприємства у поточному та 

перспективному періоді, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової 

вартості. 

Огляд основних завдань фінансової діяльності, які пропонують 

економісти-вчені [7; 17], а також нормативно-правова база [17-18], 

представлені вище, дозволяють узагальнити, що у процесі реалізації своєї 

головної цілі управління фінансовою діяльністю підприємство орієнтовано на 

реалізацію таких основних завдань: 

1. Формування достатнього обсягу фінансових ресурсів щодо 

забезпечення поточної діяльності, розвитку підприємства в майбутньому 

періоді. 

2. Ефективний розподіл і використання сформованого обсягу фінансових 

ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства (формування 

необоротного і оборотного капіталу, реальні та фінансові інвестиції й ін.). 

3. Оптимізація грошового обороту (збалансування вхідних і вихідних 

грошових потоків, обслуговування кредитів, короткострокові фінансові 

інвестиції й ін.). 
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4. Максимізація прибутку підприємства з найменшим рівнем фінансового 

ризику. Досягається шляхом управління активами підприємства, оптимізації їх 

складу, структури. Передбачає застосування амортизаційної, податкової, 

дивідендної політики щодо оптимізації процесу, пропорцій формування, 

розподілу та використання прибутку підприємства.  

5. Мінімізація рівня фінансового ризику при визначеному рівні прибутку. 

Будь-якій господарській діяльності характерний ризик як ймовірність 

незапланованих втрат або незапланованого доходу, що призводить до зниження 

загальної ефективності фінансово-господарської діяльності. Отже, існує 

потреба у своєчасному виявленні, оцінці, профілактиці фінансових ризиків, 

своєчасному використанні методів їх зниження (мінімізації). 

6. Стійкість фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. 

В загальному розумінні Т. Керанчук [28] визначає фінансову рівновагу як 

відповідність фінансових потреб підприємства і його ресурсів за видами і за 

часом з метою забезпечення успішної діяльності; включає забезпечення 

платоспроможності підприємства, фінансової стійкості, ліквідності активів, 

потреби в основному і оборотному капіталі джерелами з метою максимальної 

віддачі, певний рівень стабільності фінансового стану підприємства, 

мінімізацію господарських ризиків. Такий стан забезпечується оптимальним 

співвідношенням власного і запозиченого капіталу, ефективними пропорціями 

у структурі джерел формування фінансових ресурсів, достатнім рівнем 

самофінансування та інвестування і необоротний і оборотний капітал. 

7. Можливість швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і 

внутрішніх умов реалізації господарської діяльності. 

Досліджуючи сутність фінансової діяльності та управління нею слід 

відзначити, що, по-перше,  фінансова діяльність  не обмежується рамками 

підприємства, а постійно взаємодіє з бюджетом, позабюджетними фондами, 

банками та страховими організаціями, інституціональними інвесторами, а, по-

друге,  управління фінансовою діяльністю перебуває під впливом таких 

загальних принципів управління, як планування, стимулювання, узгодження 
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окремих елементів, варіативність, цільова спрямованість. Це дозволяє 

визначити принципи ефективного управління фінансовою діяльністю 

підприємства: [29-31] 

− інтегрованість із загальною системою управління підприємством; 

− комплексний характер формування управлінських рішень, у тому числі 

щодо забезпечення взаємозалежності фінансових показників як основних 

індикаторів ефективності фінансової діяльності; 

− динамізм управлінських рішень, що є вимогою урахування внутрішніх і 

зовнішніх факторів фінансово-господарської діяльності підприємства;  

− багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень 

щодо забезпечення гнучкості, маневреності, раціональності, мінімізації 

фінансових витрат; 

− повнота і точність обліку та звітності, планування фінансових показників, 

контролю за узгодженістю і виправданістю фінансових операцій; 

− орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства; 

− стимулювання і матеріальна відповідальність; 

− економічна ефективність, тобто витрати по створенню та підтриманню 

системи управління фінансами, а також її модернізації повинні бути 

економічно виправданими. 

Зауважимо, що управління фінансовою діяльністю підприємства на 

основі цих принципів дозволяє забезпечити необхідний ресурсний потенціал 

високих темпів приросту господарської діяльності, стійке зростання власного 

капіталу, зростання конкурентоспроможності на товарному і фінансовому 

ринках, забезпечити стабільний економічний розвиток у майбутньому. 
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1.2. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємства 

 

Процес управління фінансовою діяльністю підприємства базується на 

певному механізмі, який є системою основних елементів щодо регулювання 

процесу розробки та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової 

діяльності підприємства.  

Дослідження сутності фінансового механізму підприємства у вітчизняній 

науці дозволяє виявити два підходи до його розуміння [27, с. 31]. Перший  

характеризує процесний підхід до управління фінансами й полягає в тому, що 

під фінансовим механізмом розуміють безпосередньо функціонування фінансів 

суб’єкту господарювання (Л. А. Дробозіна, В. М. Родіонова, Л. Л. Осипчук). Це 

дозволяє обґрунтувати розуміння фінансового механізму як організаційного 

відображення фінансових відносин, що відображає внутрішню організацію 

функціонування фінансів підприємств. Інша група авторів (В. М. Федосов, 

В. М. Опарін, О. Р. Романенко, С. Я. Огородник,  В. І. Аранчій) підходить до 

розуміння поняття «фінансовий механізм», базуючись на системному підході, 

що дозволяє визначити його як сукупність методів і форм, інструментів, 

прийомів, важелів впливу на стан, розвиток підприємства, що відображає 

зовнішню дію функціонування фінансів підприємств. 

А. М. Поддєрьогін визначає фінансовий механізм підприємства як 

«систему управління фінансами, призначену для організації взаємодії 

фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на 

кінцеві результати його діяльності. При цьому оптимальна взаємодія 

фінансових відносин досягається використанням  усіх фінансових категорій 

(виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, кредит, бюджет, податки), 

нормативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансових важелів» 

[3, с. 15]. 

Г. А. Крамаренко зауважує, що «управління фінансами підприємств 

здійснюється за допомогою фінансового механізму який включає дві 

підсистеми: управляючу та управляєму. Управляюча підсистема (суб’єкт 
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управління) включає фінансову службу підприємства та його підрозділів. 

Управляєма підсистема (об’єкт управління) складається з фінансових відносин, 

джерел фінансових ресурсів, грошового обороту. Фінансовий механізм 

підприємства – система управління його фінансовими відносинами за 

допомогою фінансових методів» [32]. 

Отже, в контексті даного дослідження, враховуючи, що фінансова 

діяльність підприємства направлена на організацію фінансових відносин 

всередині та зовні, а також обґрунтовані пропозиції щодо використання 

комплексного, програмно-цільового, критеріального підходу до побудови 

фінансового механізму підприємства [27, с. 34], визначимо структуру 

механізму управління фінансовою діяльністю підприємства як сукупність таких 

напрямів регулювання: 

1) державне регулювання фінансової діяльності підприємства (закони та 

інших нормативні акти, що регулюють фінансову діяльність підприємств, 

постанови Кабінету міністрів України, Накази президента й ін.); 

2) ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства 

(визначається механізмом фінансового ринку та його окремими 

сегментами (кредитний, валютний, фондовий, страховий ринки, ринок 

дорогоцінних металів; ринок грошей та ринок капіталу; організований і 

неорганізований ринок й ін.), який, в свою чергу, визначає вартість 

фінансових ресурсів, доходність фінансових інструментів, їх 

ризикованість й ін.); 

3) внутрішній механізм регулювання фінансової діяльності підприємства – 

використання конкретних методів, прийомів управління фінансовою 

діяльністю підприємства в процесі її аналізу, прогнозування і планування, 

стимулювання, координації, мотивації, контролю, моніторингу 

внутрішніми службами, підрозділами підприємства. 

Регулювання цих напрямів забезпечується використанням відповідних 

підсистем механізму, зокрема забезпечення: 
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1)  Ресурсного – трудові, матеріальні, нематеріальні, фінансові, 

інформаційні, технологічні. 

І. А. Бланк [7] визначає фінансові ресурси як сукупність грошових 

коштів, які формуються з метою розвитку підприємства в майбутньому періоді 

й формуються за рахунок різних джерел (рис. 1.3.), які прийнято поділяти на 

власні та позикові, внутрішні та зовнішні (рис. 1.4.). 

    

Фінансові ресурси підприємства 

    

     

               

 Формуються із 

заснуванням 

підприємства 

  Формуються за 

рахунок власних та 

прирівняних до них 

коштів 

  Мобілізуют

ься на 

фінансовом

у ринку 

  Надходять у порядку 

розподілу грошових 

надходжень   

            

 Внески 

засновників у 

статутний фонд 

      Надходжен

ня коштів 

від акцій, 

облігацій, 

інших 

видів 

цінних 

паперів 

  Дивіденди, відсотки 

на цінні папери 

інших емітентів 

    Доходи      

 Надходження        Фінансові ресурси з 

пайових внесків 

Фінансові ресурси 

галузевих структур, 

концернів, асоціацій 

 Фалів і чистий 

доход, прибуток 

від реалізації 
Амортизаційні 

відрахування 

         

 Виручка від 

реалізації майна, 

що вибуло 

  Прибуток від 

виконаних НДР ті 

інші цільові доходи 

      

     Кредитні 

інвестиції 

  Страхові 

відшкодування   

           

Цільові 

надходження 

Прибуток від 

будівельно-

монтажних робіт 

Бюджетні субсидії 

  

 Стійкі пасиви         Інші види ресурсів 

    Прибуток від 

фінансових 

операцій 

      

Мобілізація 

внутрішніх 

резервів           

    Доходи від 

інвестиційної 

діяльності 

      

Цільові внески 

членів трудового 

колективу 

 

          

           

 Інші види 

надходжень 

         

 

 

Рис. 1.3. Структура фінансових ресурсів підприємства 
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Необхідним елементом управління фінансовою діяльністю є 

інформаційне забезпечення. Це обумовлено тим, що неякісна або обмежена 

інформація є джерелом невизначеності, тобто ризиків, які призводять до 

додаткових втрат підприємства у процесі фінансово-господарської діяльності. 

Отже, інформаційне забезпечення – це процес цілеспрямованого безупинного 

добору відповідних показників, необхідних для обліку, аналізу, планування, 

контролю та ефективного управління при прийнятті управлінських рішень за 

всіма напрямками фінансової діяльності підприємства. Користувачами 

інформації виступають управлінський персонал, власники, контрагенти. До 

інформаційної бази в управлінні фінансовою діяльністю висуваються такі 

основні вимоги: значущість, повнота, достовірність, своєчасність, зрозумілість, 

релевантність, порівнянність, ефективність. [33, с. 30-33]. 

Ознака 

класифікації 
 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ  

       

За кругообігом 
 Початкові фінансові 

ресурси 
 

Прирощені 

фінансові ресурси 
 

      

  Статутний капітал  
Амортизація, 

прибуток 
 

       

За характером 

використання 

 Матеріалізовані  В кругообігу  

     

  
Вкладені в основні фонди, 

нематеріальні активи 
 

Вкладені в 

оборотні фонди 
 

       

За джерелом 

формування 

 Власні 

 
 

Позикові 

 
 

Залучені 

 

  

Статутний капітал, 

прибуток, 

амортизаційні 

відрахування 

 

Кредити, емісія 

боргових цінних 

паперів 

 

Кредиторська 

заборгованість, 

бюджетне 

фінансування 

 

Рис. 1.4. Класифікація фінансових ресурсів підприємства 

 

2) Функціонального – методи, інструменти, важелі реалізації функцій 

управління: планування і прогнозування, організація і координація, мотивація, 

регулювання, облік, аналіз, контроль (рис. 1.5.). 
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 ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  

       

 Функції суб’єктів фінансового 

управління 

 Функції об’єкта фінансового 

управління 

 

  

     

 Планування і прогнозування  Управління капіталом  

 Організація і координація  Управління активами  

 Регулювання   Управління грошовими потоками  

 Мотивація   Управління фінансовими ризиками  

 Контроль   Управління прибутком  

   Антикризове фінансове управління  

Рис.  1.5. Функції фінансового управління 

Огляд економічної літератури  [3; 32] дозволяє узагальнити, що 

основними методами функціонального забезпечення управління фінансовою 

діяльністю підприємства є: 

- Методи планування: балансовий, нормативний, аналітичний, економіко-

статичний, факторний, матричний, екстраполяції. 

- Методи мотивації: матеріальної (прямої; непрямої); нематеріальної; 

- Методи обліку: методи накопичення інформації, методи обробки і 

підготовки інформації, методи складання і подання фінансової звітності; 

- Методи аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий, 

коефіцієнтний, порівняльний, факторний аналіз; 

- Методи контролю: інвентаризація, зустрічні перевірки, розрахункова 

перевірки звітності, поточна і оперативна фінансова робота. 

3) Організаційного – рівні і ланки управління. 

Управління фінансовою діяльністю підприємства являє собою частину 

апарату управління суб’єкту господарювання. При цьому організаційна 

структура управління та її склад можуть бути побудовані різними способами в 

залежності від розміру, виду діяльності, забезпеченості фінансовими ресурсами 

та умов функціонування підприємства (див. табл. 1.2).  

Фінансова служба не завжди виділяється як окремий підрозділ (у цьому 

випадку оперативну фінансову діяльність здійснює бухгалтер), але для великих 

підприємств її наявність є обов’язковою. Структура фінансових служб 

підприємства будується, як правило, за функціональним принципом, який 
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передбачає чітке визначення функцій кожного структурного підрозділу і 

працівника. У залежності від масштабу підприємства, на чолі служби можуть 

бути фінансовий директор, фінансовий менеджер, головний бухгалтер [34]. 

Таблиця 1.2 

Фактори, що визначають особливості фінансової діяльності 

підприємства та управління нею 

№ Характеристики 

підприємства 

Параметри, що визначають особливості фінансової діяльності 

1 
Вид економічної 

діяльності 

− Рівень капіталомісткості продукції, товарів, послуг; 

− Тривалість операційного циклу; 

− Співвідношення обсягів оборотних і необоротних активів; 

− Сезонність виробництва та реалізації продукції; 

− Рівень державного регулювання та підтримки підприємств 

галузі. 

2 
Розмір 

підприємства 

− Обсяг капіталу; 

− Рівень диверсифікації видів діяльності та джерел фінансування; 

− Наявність працівників фінансової служби підприємства та 

рівень їх спеціалізації; 

3 
Кількість 

засновників 

− Розподіл повноважень управління; 

− Рівень ризику виникнення протиріч між окремими засновниками 

підприємства; 

− Тривалість періоду прийняття управлінських рішень; 

− Механізм розподілу прибутку. 

4 
Вид господарської 

діяльності 

− Державне регламентація обсягу статутного капіталу, напрямів 

розподілу прибутку; 

− Період і вартість формування статного капіталу; 

− Рівень ризику втрати функції управління та влади для публічних 

акціонерних товариств; 

− Зміна статутного фонду в результаті анулювання акцій. 

Вилучення паїв окремими засновниками; 

− Державна регламентація використання позикових ресурсів та 

облігаційних займів. 

5 Вид об’єднання − Рівні централізації функцій фінансової діяльності 

6 
Організаційна 

форма підприємства 

− Окремі процеси формування. Розподілу та використання 

фінансових ресурсів власників підприємства; 

7 
Рівень 

комерціалізації 

− Потенційні можливості щодо використання прибутку як 

важливого джерела фінансування підприємства 

8 
Стадія життєвого 

циклу 

− Стратегічні цілі функціонування; 

− Темпи приросту загального обсягу фінансування; 

− Можливості залучення позикового капіталу та нарощування 

обсягу й ефективності використання власного капіталу; 

− Рівень диверсифікації джерел формування та використання 

власного капіталу; 

− Фінансовий стан підприємства; 

− Фінансові ризики підприємства. 
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Отже, до основних управлінських функцій у сфері фінансів можна 

віднести такі: 

- визначення мети фінансового розвитку суб'єкта господарювання; 

- розробка фінансової стратегії та фінансової програми розвитку 

суб'єкта господарювання та його підрозділів; 

- визначення інвестиційної політики; 

- визначення кредитної політики; 

- визначення кошторису для всіх підрозділів суб'єкта господарювання; 

-  розробка плану грошових потоків, фінансових планів підприємства, 

його підрозділів; 

- участь у розробленні бізнес-плану суб'єкта господарювання; 

- комплексний аналіз фінансової діяльності суб'єкта господарювання та 

його підрозділів. 

Поряд з традиційною інтеграцією системи фінансового управління з 

загальною системою управління підприємством в рамках єдиної інтегрованої 

організаційної структури в останні роки на практиці використовуються й інші, 

більш прогресивні форми такої інтеграції.  

Однією з таких форм є концепція управління окремими напрямками 

фінансової діяльності підприємства на основі створення «центрів 

відповідальності», яка була запропонована у 1952 р. американським 

економістом Дж. Хіггінсом. Вона отримала широке практичне використання в 

управлінні формуванням власних фінансових ресурсів, грошовими потоками, 

інвестиціями і деякими іншими аспектами фінансової діяльності підприємства. 

Як визначив Дж. Хіггінс, «кожну структурну одиницю підприємства хвилюють 

ті, і лише ті витрати і доходи, за які вона може відповідати, і які вона 

контролює» [35]. В контексті напрямів і складових фінансової діяльності 

підприємства слід виокремлювати такі центри відповідальності: центр 

нормативних витрат,  центр управлінських витрат,  центр доходів,  центр 

прибутку, центр інвестицій. 
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4) Нормативно-правового – законодавче і нормативно-методичне 

забезпечення управління фінансовою діяльністю. До законодавчого 

забезпечення слід віднести Конституцію, закони, Укази Президента, постанови 

Кабінету міністрів України, статут підприємства, колективний договір, 

нормативно-методичне забезпечення містить інструкції, нормативи, методичні 

вказівки. 

Дія механізму управління фінансовою діяльністю за напрямами та 

підсистемами забезпечення базується на основі використання фінансових 

інструментів, фінансових важелів тощо. 

Система фінансових інструментів складається з контрактних зобов'язань, 

що забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішень 

підприємства і фіксуючих його фінансові відносини з іншими економічними 

об'єктами [27; 37]. С. Л. Лондар визначає фінансовий інструмент як «певний 

спосіб фінансування, який реалізується як певний договір, в якому зазначені 

юридичні вимоги, захищені законом, з боку одного учасника і зобов'язання з 

боку іншого учасника, або як визначені законом взаємовідносини держави і 

інших суб'єктів економіки» [37]. Враховуючи особливості структури 

фінансових відносин, а також рівні реалізації механізму управління фінансовою 

діяльністю підприємства, можна виокремити інструменти на рівні держави і на 

рівні підприємства.  

 На рівні підприємства до інструментів відносять платіжні інструменти 

(платіжні доручення, чеки, векселі, акредитиви тощо), кредитні інструменти 

(договори про кредитування, векселі, лізинг), депозитні інструменти (депозитні 

договори, ощадні сертифікати), інструменти інвестування (акції, інвестиційні 

сертифікати, облігації), інструменти страхування (страховий договір, страховий 

поліс, хеджування), інші види фінансових інструментів. На рівні держави 

фінансовими інструментами як складовими механізму управління є  

оподаткування, державні трансферти, кредитування, курсоутворення, 

ліцензування тощо. 
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Система фінансових важелів включає основні форми впливу на процес 

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності.  

- За характером дії фінансових інструментів важелі поділяються  за 

напрямом дії на стимули і санкції, за видами – на норми й нормативи, умови і 

принципи формування доходів, нагромаджень і фондів, умови і принципи 

фінансування і кредитування. 

- В залежності від організації фінансових відносин слід 

виокремлювати зовнішні і внутрішні важелі. До зовнішніх важелів належать 

такі: у сфері оподаткування – система оподаткування; податкова ставка; пільги, 

об’єкти оподаткування; у сфері кредитування – ставка проценту, облікова 

ставка, державний кредит, відшкодування ставки, структура лізингового 

платежу; у сфері бюджетних відносин – субсидії, дотації, штрафи і санкції; у 

сфері валютних відносин – система курсоутворення, валютні обмеження. 

Внутрішніми важелями є заробітна плата (система заробітної плати; тарифні 

ставки; умови виплат), ціна (структура ціни, структура витрат, норма 

прибутку), матеріальне стимулювання (премії, додаткові виплати, витрати на 

особисті соціальні потреби, витрати на навчання особи, компенсації, натуральні 

виплати), штрафи (система штрафів, розмір штрафів, умови виплат). 

Отже, механізм управління фінансовою діяльністю підприємства – це 

складна система взаємопов’язаних елементів, направлених на досягнення мети, 

завдань існування підприємства, в загальному вигляді який представлений на 

рис. 1.6.  

Відзначимо, що дія механізму управління фінансовою діяльністю 

підприємства повинна відповідати принципам, зокрема [27, с. 44]: 

- головна мета спрямування дії фінансового механізму – максимізація 

добробуту власників у поточному та перспективному періоді, що 

забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості;  

- взаємозв’язок і взаємодія елементів механізму на основі встановлення 

причино-наслідкових зв’язків;  
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ОБ’ЄКТИ  ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

 

   

 

  

ЦІЛЬ  Максимізація ринкової вартості підприємства, добробуту власників   
   

ЗАВДАННЯ 

Фінансове забезпечення поточної діяльності; пошук резервів підвищення платоспроможності, 

ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості; виконання фінансових 

зобов’язань перед контрагентами; зростання власного капіталу; ефективне формування, 

розподіл і використання фінансових ресурсів та ін.  
       
         
РІВНІ  

РЕГУЛЮВА

ННЯ 

державне управління  ринковий механізм управління  
внутрішній механізм 

управління 

      
 

      

ПІДСИСТЕ- 

МИ ЗАБЕЗ-

ПЕЧЕННЯ 

Ресурсне: трудові, 

фінансові, 

інформаційні, 

матеріальні, 

нематеріальні, 

технологічні 

 
Функціональне: планування і 

прогнозування, організація і 

координація, мотивація, 

регулювання, облік, аналіз, 

контроль 

 

Організаці

йне: рівні  і 

ланки 

управління 

 Нормативно-

правове: 

законодавче і 

нормативно-

методичне 

забезпечення 

   

        
 Фінансові інструменти: податкові, кредитні, 

платіжні, депозитні, інструменти 

інвестування, страхування, курсоутворення, 

ліцензування, ціноутворення й ін. 

 Фінансові важелі: стимули і санкції, 

норми й нормативи; умови і принципи 

формування доходів, нагромаджень і 

фондів; умови і принципи фінансування і 

кредитування й ін. 

 

Рис. 1.6. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємства 

Складено автором 

 

- функціонування елементів виключно в межах нормативно-правової 

регламентації;  

- система повинна мати параметри, вплив на які змінює протікання 

процесу;  

- структура механізму визначається впливом сукупності як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників діяльності підприємства (рис. 1.7.);  

- система повинна бути динамічною;  

- наявність системи індикаторів оцінки ефективності механізму;  

- система взаємозв’язку і взаємодії елементів повинна бути узгоджена у 

часі. 
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З
о

в
н

іш
н

і 
ч

и
н

н
и

к
и

 
Міжнародні 

 Циклічність економічного розвитку; рівень інтегрованості в міжнародну 

економіку; рівень міжнародної конкуренції; стабільність міжнародної 

політики. 

Політичні 

 

 Відношення до власності, умови господарювання, економічна, 

фінансово-кредитна політика держави; стан фінансово-кредитної 

системи та грошового обігу; система оподаткування; обмеження 

монополій та рівень захисту конкуренції; державні методи регулювання. 

Економіко-

демографічні 

 

 Циклічність економічного розвитку; структура національної економіки; 

демографічні процеси; структура та динаміка попиту; здатність до 

покупки (рівень цін, можливості отримання кредиту); рівень доходів і 

нагромадження населення; підприємницька активність. 

Психографічні 
 Звички, норми споживання; професійна структура; національні традиції. 

Науково-технічні 
 Рівень НТП і розвитку технологій; рівень конкурентоспроможності. 

Форми конкуренції 
 Рівень виробничих витрат; рівень рентабельності; рівень впровадження 

технологій; рівень якості; рівень маркетингу. 

В
н

у
т
р

іш
н

і 
ч

и
н

н
и

к
и

 

Конкурентна 

позиція 

підприємства 

 Мета діяльності; галузь діяльності; організаційно-правова форма 

діяльності; традиції, репутація, імідж; доля ринку; стадія життєвого 

циклу підприємства, продукту; структура та кваліфікація персоналу. 

Принципи 

діяльності 

 Форма власності; організаційна та управлінська структура; інноваційна 

діяльність; організація виробництва; диверсифікація діяльності; рівень 

концентрації виробництва. 

Ресурси та їх 

використання 

 Рівень технічного оздоблення; тривалість виробничого циклу; рівень 

запасів; рівень диверсифікації. 

Маркетингова 

стратегія 

 Рівень розвитку технологій реалізації; тривалість циклу реалізації; 

збутова політика. 

Фінансова політика 

 Рівень, структура витрат; склад і структура активів і пасивів; політика 

формування запасів; кредитна політика (управління дебіторською  і  

кредиторською заборгованістю); вартість, умови, ризик залучення 

фінансових ресурсів; рівень власного капіталу; фінансова, інвестиційна, 

дивідендна політика; наявні цільові фонди. 

Рис. 1.7. Фактори, які впливають на управління фінансовою діяльністю 

підприємства 

Джерело: [27, с. 43] 

В контексті визначених принципів, особливостей організації фінансових 

відносин з контрагентами обґрунтовано сукупність факторів (рис. 1.7.), що 

впливають на фінансову діяльність підприємства [27; 38-39]. Авторське 

опитувань вітчизняних підприємств виявило, що найбільш значимий вплив в 

останні три роки мають зовнішні чинники, перш за все, міжнародні, політичні, 

економічні, науково-технічні. Серед внутрішніх найбільш значущими є ресурси 

та їх використання, фінансова політика. 
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1.3. Форми, методи державної фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання 

 

Багатоаспектне державне регулювання фінансів суб’єктів 

господарювання, як свідчить досвід, успішно здійснюється в усіх країнах з 

розвиненою ринковою економікою, не вступаючи при цьому в протиріччя з 

широкою господарською та фінансовою незалежністю, самостійністю у виборі 

напрямів, форм і методів реалізації фінансової діяльності. 

Отже, державне регулювання фінансової діяльності підприємств являє 

собою процес нормативно-правового регламентування умов формування їх 

зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин і здійснення основних видів 

фінансових операцій. Напрямки, форми і методи державного регулювання 

фінансової діяльності підприємств визначаються сукупністю факторів, які 

залежать від рівня та моделі соціально-економічного розвитку країни, 

національної фінансової системи та її інфраструктури,  участі держави в 

міжнародних економічних відносинах тощо.  

З урахуванням цих чинників кожна держава розробляє та проводить 

власну державну фінансову політику щодо підприємств як цілеспрямоване 

регулювання окремих аспектів фінансової діяльності суб'єктів господарювання 

з боку держави, зокрема інструментами бюджетно-податкового регулювання, у 

відповідності зі стратегією і конкретними умовами його фінансово-

економічного розвитку. Отже, централізоване нормативно-правове 

регулювання фінансової діяльності підприємстві багато в чому визначає 

спрямованість переважних форм фінансової діяльності, характер здійснюваних 

ними фінансових операцій, вибір відповідних видів фінансових інструментів, 

правову захищеність партнерів по фінансовим операціям, а в кінцевому 

рахунку – рівень ефективності і ризику цієї діяльності в цілому. 

Надмірно жорстке державне регулювання фінансової діяльності 

підприємств істотно знижує рівень їх самостійності у сфері прийняті 

фінансових рішень, негативно позначається на результативності фінансових 
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операцій, хоча і дозволяє знизити загальний рівень їх ризику. У той же час, 

недостатнє державне регулювання фінансової діяльності підприємств не 

дозволяє чітко синхронізувати її зі стратегічними цілями і завданнями 

економічного розвитку країни, багаторазово збільшує число арбітражних 

суперечок між учасниками фінансових угод в силу неадекватного тлумачення 

ними різних умов їх здійснення, призводить до суттєвого зростання рівня 

сукупного фінансового ризику в діяльності суб'єктів господарювання. 

Напрями і форми державного регулювання фінансової діяльності окремих 

суб'єктів господарювання в поєднанні з рівнем розвитку економіки визначають 

характер внутрішнього фінансового середовища («фінансовий клімат») в тій чи 

іншій країні, що істотно впливає на її рейтинг і рангове місце у світовій 

фінансовій системі. Внутрішнє фінансове середовище («фінансовий клімат») 

характеризується системою діючих у країні правових, соціальних, економічних 

умов здійснення фінансової діяльності окремими суб'єктами господарювання 

(резиденти і нерезиденти), які впливають на рівень дохідності та ризику 

фінансових операцій. Внутрішнє фінансове середовище  («фінансовий клімат») 

багато в чому визначають обсяги та ефективність фінансових відносин 

підприємств із зарубіжними партнерами, ступінь державної фінансової 

підтримки підприємств за рахунок зовнішніх позик, рівень інтегрованості 

фінансової системи країни зі світовою фінансовою системою. 

Напрямки, форми і методи державного регулювання фінансової 

діяльності підприємств носять цілеспрямований характер на кожному етапі 

економічного розвитку країни. На сучасному етапі це регулювання 

підпорядковане таким основним цілям [40-42]: 

1. Забезпечення спрямованості форм і методів державного регулювання 

фінансової діяльності підприємств на реалізацію державної фінансової 

політики в цілому. 

2. Впорядкування форм і умов зовнішніх і внутрішніх фінансових 

відносин з метою їх узгодженості з відповідними формами, що 

використовуються у сфері державних фінансів і фінансів домогосподарств. 
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3. Забезпечення єдності основних умов здійснення фінансової діяльності 

підприємств різних форм власності, галузевої приналежності та організаційно-

правових форм функціонування. 

4. Забезпечення єдності умов та можливостей формування усіма 

підприємствами необхідних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел 

при ефективній їх господарської діяльності. 

5. Забезпечення вільного і відкритого доступу всіх підприємств до 

зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів. 

6. Регламентація окремих напрямів фінансової діяльності та форм 

використання фінансових ресурсів підприємств відповідно до здійснюваної 

державою економічної та соціальної політики. 

7. Гарантованість захисту підприємств в процесі здійснення ними 

фінансової діяльності від протиправних дій з боку несумлінних партнерів, 

прямого шахрайства окремих осіб. 

8. Стимулювання підприємств до вибору найбільш ефективних напрямків 

і форм фінансової діяльності, а також прогресивних видів фінансових 

інструментів, що сприяють прискоренню реалізації ринкових реформ, 

забезпечують досягнення стратегічних цілей і завдань економічного зростання 

країни. 

Виходячи зі сформульованих цілей, державне регулювання фінансової 

діяльності підприємств здійснюється на основі таких принципів [43-44]: 

1. Формування системи основних напрямків регулювання фінансової 

діяльності підприємств, що забезпечує реалізацію державної фінансової 

політики та ефективне вирішення завдань щодо реформування економіки. 

2. Забезпечення перспективності нормативно-правових актів, 

спрямованих на регулювання фінансової діяльності підприємств, з позицій 

відповідної регламентації порядку використання найбільш ефективних форм і 

методів здійснення цієї діяльності, найбільш перспективних і прогресивних 

видів фінансових інструментів тощо. 
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3. Забезпечення достатньої самостійності підприємств у виборі основних 

напрямків, форм і методів ведення фінансової діяльності в умовах її 

державного регулювання. 

4. Дотримання необхідної пропорційності в забезпеченні фінансових 

інтересів держави, підприємств та окремих громадян при здійсненні 

регулювання фінансової діяльності окремих господарюючих суб'єктів. 

5. Забезпечення взаємозв'язку державного регулювання основних 

напрямів і форм фінансової діяльності підприємств з формами і методами 

регулювання окремих сегментів фінансового ринку та операцій, що 

здійснюються на них. 

З урахуванням визначених цілей і принципів державного регулювання 

фінансової діяльності підприємств будується процес цього регулювання 

різними держорганами, забезпечується належна координація та взаємозв'язок 

окремих нормативно-правових актів у цій сфері, що приймаються на різних 

рівнях державного управління.  

Процес державного регулювання фінансової діяльності підприємств 

включає: 

1. Створення нормативної бази, що регулює форми і види фінансової 

діяльності підприємств у відповідності до сучасного етапу розвитку ринкових 

відносин в країні. 

2. Визначення нормативних вимог до уніфікації параметрів окремих 

фінансових інструментів, регламентація правил ведення операцій з ними. 

3. Формування системи вимог до створення та діяльності фінансових 

інститутів, що обслуговують підприємства, їх ліцензування. 

4. Формування дієвої системи економічних стимулів до використання 

найбільш ефективних напрямів і форм фінансової діяльності, прогресивних 

видів фінансових інструментів. 

5. Створення дієвої системи фінансових й інших санкцій за порушення 

підприємствами правових норм реалізації фінансової діяльності. 
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6. Регламентування систем, форм контролю за дотриманням 

підприємствами встановлених держорганами правових норм здійснення 

фінансової діяльності. 

Отже, процес державного регулювання фінансової діяльності 

підприємств має багаторівневий характер, який визначається повноваженнями 

окремих державних органів, пріоритетом прийнятих нормативних актів. Окремі 

нормативні вимоги щодо регламентації різних аспектів фінансової діяльності 

підприємств встановлюються законами Верховної Ради, указами президента, 

постановами Кабінету міністрів, наказами та інструктивними листами окремих 

міністерств і відомств, на які покладено державне регулювання у цій сфері. 

Таким чином, до основних напрямів регулювання фінансової діяльності 

підприємства можна віднести :  

- регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних 

організаційно-правових форм;  

- регулювання порядку формування інформаційної бази управління 

фінансовою діяльністю підприємств;  

- податкове регулювання;  

- регулювання порядку і форм амортизації основних засобів і 

нематеріальних активів;  

- бюджетне регулювання; 

- регулювання кредитних операцій;  

- регулювання грошового обігу і форм розрахунків;  

- валютне регулювання;  

- регулювання інвестиційних операцій;  

- регулювання ринку цінних паперів;  

- регулювання операцій страхування на фінансовому ринку;  

- регулювання порядку і форм санації підприємств;  

- регулювання процедур банкрутства і ліквідації підприємств [45]. 

Розглянемо детальніше ці напрями. 
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Регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних 

організаційно-правових форм базується на основі законодавчої  регламентації 

мінімального розміру статутного фонду підприємств. Згідно з діючим 

законодавством України [17, ст. 52 та ст. 65, 46, ст. 14] мінімальний статут 

акціонерного товариства становить  1250 мінімальних заробітних плат або 

1522500 грн. на 1.01.-31.12.2014 р. Для корпоративних підприємств у формі 

відкритого (публічного) акціонерного товариства регламентується також 

порядок проведення емісії акцій, обсяг придбання пакета акцій його 

засновниками, мінімальний обсяг придбання акцій всіма акціонерами в період 

передбаченого терміну відкритої підписки та деякі інші фінансові аспекти. Крім 

того, якщо   після   закінчення   кожного  наступного фінансового  року  

вартість чистих активів виявиться меншою від статутного капіталу, АТ 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 

зареєструвати  відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо 

вартість чистих  активів  товариства  стає  меншою від мінімального розміру 

статутного  капіталу,  встановленого  законом, товариство підлягає ліквідації 

[47, ст. 39].  

Мінімальна величина статутного капіталу для приватних підприємств, 

товариств з обмеженою відповідальністю в Україні не регламентується.  

Регулювання порядку формування інформаційної бази управління 

фінансовою діяльністю підприємства визначає порядок організації та методів 

здійснення фінансового (бухгалтерського і податкового) обліку, зміст Плану 

рахунків та порядку його застосування [48], зміст бухгалтерського звітного 

балансу і стандарти фінансової звітності підприємства [49], рекомендації з 

організації та ведення обліку окремих видів активів, фінансових зобов'язань та 

інших фінансових операцій. Сформована в процесі обліку та звітності 

інформаційна база дозволяє отримати досить повну і достовірну інформацію 

про фінансову діяльність,  фінансовий стан підприємства як для внутрішніх, так 

і для зовнішніх користувачів (керівників і фінансових менеджерів 
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підприємства, акціонерів та інших власників, потенційних інвесторів, 

кредиторів, контролюючих органів та ін.). 

Податкове регулювання  є основою державного регулювання не тільки 

фінансової, а й усієї господарської діяльності підприємств в ринковій 

економіці. Загальні принципи побудови податкової системи країни 

розробляються і затверджуються в законодавчому порядку. Система 

оподаткування являє собою сукупність податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів до бюджетів різних рівнів та внесків до державних цільових фондів, 

які сплачуються у встановленому порядку [50]. Система оподаткування 

диференціюється за окремими рівнями, а також за джерелами сплати податків 

(остання диференціація податків особливо важлива для управління фінансовою 

діяльністю підприємства).  

За джерелами сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі 

поділяються на три групи:  

1) податки і збори, що включаються у ціну продукції;  

У групі податкових платежів, що включаються до ціни продукції, головне 

місце займають [51]: 

- податок на додану вартість – частина новоствореної підприємством 

вартості продукції в процесі її реалізації покупцям. базою його розрахунку є 

обсяг реалізації продукції підприємств; 

- акцизний збір – непрямий податок на високорентабельні та монопольні 

товари, який включається до складу ціни. Промислові підприємства сплачують 

цей податок при виробництві підакцизних товарів, а торгові підприємства – при 

їх імпорті. Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, і його ставки 

підлягають законодавчому затвердженню; 

- митні збори – нараховується на товари, що ввозяться на територію 

країни і реалізуються в ній, підлягають оподаткуванню за єдиним митним 

тарифами, диференційованими за видами товарів, групам країн тощо. Ставки 

збору є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
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2) податки, збори та інші обов'язкові платежі, що відносяться на 

собівартість продукції;  

У групі податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що відносяться 

на собівартість продукції, основне місце займають такі їх види: 

− єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування [52]; 

Так як ці податки, збори у складі собівартості входять у ціну продукції, 

вони також відшкодовуються підприємству в процесі її реалізації.  

3) податки та інші обов'язкові платежі, що сплачуються за рахунок 

прибутку підприємства.  

У групі податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються за 

рахунок прибутку: 

− податок на прибуток.  

Система податкового регулювання істотно впливає на рівень дохідності 

та ризику окремих напрямів фінансової діяльності підприємства і здійснюваних 

ним фінансових операцій. 

Важливу роль в податковому регулюванні фінансової діяльності відіграє 

амортизація. Амортизаційні відрахування є одним з найважливіших внутрішніх 

джерел формування фінансових ресурсів підприємства, а, отже, регулювання 

порядку і форм амортизації основних засобів і нематеріальних активів істотно 

впливає на склад цих ресурсів та інвестиційні можливості суб'єктів 

господарювання. Основу такого регулювання складають затверджені форми, 

методи, пільги амортизації різних видів необоротних активів та її норми.  

У процесі кредитних відносин з партнерами підприємство може 

виступати як у ролі кредитора (при наданні комерційного або споживчого 

кредиту покупцям своєї продукції), так і в ролі позичальника (при залученні 

фінансового або товарного кредиту). Чинні нормативно-правові акти 

регулюють загальний порядок здійснення цих операцій, форми і види кредитів, 

порядок їх забезпечення, відповідальність сторін тощо. Також держава має 

можливість впливати на кредитні відносини шляхом грошово-кредитної 
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політика, яка визначає вартість кредитних ресурсів. Крім того, держава може 

виступати в якості учасника кредитної угоди. 

Регулювання грошового обігу та форм розрахунків інтегровано з 

механізмом грошового обігу країни в цілому, його регулювання здійснюється 

за багатьма параметрам. Предметом цього регулювання є форми грошових 

розрахунків за окремими господарськими операціями (готівкові або 

безготівкові), порядок зберігання вільного залишку грошових коштів 

підприємства, лімітування сум готівки в касі, порядок оприбуткування 

надходжень грошових коштів тощо [53]. За недотримання встановленого 

правовими нормами порядку ведення грошових та розрахункових операцій 

встановлені заходи не тільки фінансової, але навіть адміністративної та 

кримінальної відповідальності,  які на сучасному етапі значно посилені в 

зв'язку з низьким рівнем платіжної дисципліни в країні. 

Система валютного законодавства визначає порядок зарахування 

іноземної валюти, що надходить зовні в результаті господарської діяльності 

підприємств, на рахунки в уповноважених банках країни; умови відкриття 

резидентами рахунків в іноземній валюті в зарубіжних банках; розмежування 

валютних операцій на поточні і пов'язані з рухом капіталу. За порушення 

валютного законодавства до підприємств та їх керівників застосовується 

широкий діапазон заходів фінансового, адміністративного та кримінального 

впливу. 

Регулювання інвестиційних операцій включає форми інвестицій 

підприємств і використовуються ними інвестиційні інструменти, порядок 

підготовки та експертизи інвестиційних проектів, форми іноземного 

інвестування і його захисту, умови здійснення підприємствами інвестицій за 

кордоном, принципи використання зі часових форм фінансування інвестицій 

тощо. Основними законами, що регламентують інвестиційну діяльність в 

Україні, є Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон «Про 

інвестиційну діяльність», Закон «Про режим іноземного інвестування». 
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Виступаючи емітентом цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, чеків), 

а також їх покупцем у процесі здійснення фінансових інвестицій підприємство 

є активними учасниками фондового ринку. Державне регулювання ринку 

цінних паперів передбачає визначення їх видів, правил емісії та обігу, 

обов'язкові вимоги до операцій з цінними паперами, перш за все, по 

розрахунково-депозитарним операціям, порядку ведення реєстру. У процесі 

цього регулювання відповідні державні органи здійснюють розробку основних 

напрямів розвитку фондового ринку, затверджують стандарти емітованих 

підприємствами окремих видів цінних паперів та проспектів їх емісії, 

передбачають заходи щодо захисту інтересів підприємств-інвесторів від 

протиправних дій з боку емітентів та фінансових посередників. 

Регулювання операцій страхування на фінансовому ринку обумовлює 

систему основних вимог, що пред'являються до страхувальників фінансових 

ризиків підприємств, форми і умови обов'язкового страхування їх активів 

(майна), обов'язкові вимоги до здійснення цих операцій, форми 

відповідальності учасників операції страхування, порядок визначення сум 

збитків в результаті настання страхового випадку й ін. 

Регулювання порядку і форм санації підприємств передбачають умови 

здійснення санації підприємства як за його ініціативою, так і за бажанням 

сторонніх господарюючих суб'єктів; основні форми здійснення цієї санації; 

порядок оцінки її результатів та ін. Законодавчі [54] та інші нормативні акти 

визначають поняття банкрутства підприємства, порядок порушення клопотання 

про визнання підприємства банкрутом та його розгляду арбітражним судом, 

умови та порядок оголошення підприємства банкрутом, а також фінансове 

забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві. 

Отже, сукупність заходів впливу держави через органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади на фінансові відносини суб’єктів господарювання з 

метою створення та забезпечення умов фінансово-господарської діяльності 

відповідно до ідеї соціально орієнтованої економіки та національної 

економічної політики можна розглядати як державне регулювання фінансової 
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діяльності підприємства. Відповідно, формою державного впливу на 

господарські відносини доречно визнавати зовнішній вираз дії державних 

органів, що виникає в процесі реалізації їх специфічних завдань і функцій у разі 

застосування обраного методу державного впливу на економіку. 

Існує ціла низка критеріїв розподілу методів впливу держави на фінансові 

відносини, але найпоширенішим є поділ методів за характером впливу на прямі 

(адміністративний примус) та непрямі (економічне та інше стимулювання) [55, 

с. 955; 42]. Відповідно, до основних форм прямої державної підтримки 

підприємств відносять бюджетні позики, субсидії, придбання державою 

корпоративних прав підприємств (внески до статутного фонду). Найбільш 

поширеними формами непрямої державної фінансової підтримки підприємств є 

податкові пільги, реструктуризація податкової заборгованості, надання 

державних гарантій (поручительств), амортизація, дозвіл на порушення 

антимонопольного законодавства тощо. Важливо зазначити, що ці засоби 

регулюючого впливу держави на підприємницьку діяльність визначенні і 

Господарським Кодексом України (ч.  2, ст. 12). Розрізняють такі основні 

правові форми [56]: планування (директивне й індикативне), індивідуальне 

управлінське рішення, контроль, нагляд, координація, формування звітності, 

інформаційне забезпечення суб’єктів господарських відносин, припинення 

правопорушень, поновлення правового становища, покарання винних у 

порушенні господарського законодавства, нормативне регулювання тощо. 

Світовий досвід демонструє, що ринковий механізм саморегулювання не 

здатний забезпечити стійкий довгостроковий економічний розвиток, як на рівні 

мікро-, так і макроекономіки. Необхідність державного фінансового впливу на 

підприємства можна обґрунтувати завданнями держави щодо забезпечення 

стійкого економічного зростання, нівелювання наслідків циклічності 

економічної динаміки, що негативно впливають на фінансовий стан більшості 

суб'єктів господарювання. При цьому стан економіки і фінансів країни в цілому 

в кінцевому рахунку залежить саме від фінансового стану окремих 

підприємств. Одночасно з цим, вирішуючи національні завдання, зокрема 
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національної безпеки, медичного обслуговування населення, освіта, розвиток 

ринкової інфраструктури, виробництво суспільних благ. Також, держава є 

джерелом платоспроможного стабільного попиту для підприємств необхідного 

державі продукту. Отже, враховуючи, що вплив держави здійснюється 

переважно шляхом регулювання обсягу і структури фінансових ресурсів 

підприємства та процесів їх формування, розподілу, використання, вважаємо 

державне регулювання і підтримку фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання доцільним і необхідним.  

 

 

1.4. Світовий досвід бюджетно-податкового регулювання фінансової 

діяльності підприємств 

 

Важливу роль у державній підтримці суб’єктів господарювання  

відіграють фінансові методи, зокрема бюджетно-податкові, які здатні сприяти 

стійкому розвитку підприємств, сприятливому підприємницькому клімату, 

зростанню інвестиційної активності, підвищенню їх конкурентоздатності.  

Вплив бюджетно-податкового регулювання на фінансову діяльність 

підприємств обумовлено наступним: 

- Державні фінанси (бюджет, податки, державний кредит й ін.) – це 

зовнішній чинник, який впливає на фінансову діяльність підприємств, а, 

отже може виступати інструментом стимулювання раціонального 

використання обмежених фінансових ресурсів, зниження їх вартості, 

максимізації прибутку і оптимізації його розподілу, мінімізації 

фінансових ризиків. 

- Суб’єктом впливу державних фінансів є держава, яка не переслідує 

комерційний інтерес. 

- Метою впливу державних фінансів на приватні є баланс між інтересами 

суспільства у цілому й суб’єктів господарювання. При цьому стійкий 
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розвиток підприємств можна вважати також і суспільним інтересом, отже 

це зайнятість, заробітна плата, доходи власників ресурсів тощо. 

- Вплив державних фінансів відбувається через відповідні організаційні 

форми, які регламентовані нормативно-правовим забезпеченням. Отже, 

останнє є суспільно, економічно обґрунтованим, не має ознак 

дискримінації.  

- Вплив фінансового регулювання характеризується довгостроковістю і 

потребує прогнозування наслідків. 

- Вплив державних фінансів на діяльність суб’єктів господарювання можна 

оцінити кількісно на основі використання основних показників 

фінансової діяльності, зокрема ліквідності, платоспроможності, ділової 

активності, рентабельності; 

- Взаємодію державних і приватних фінансів слід оцінювати й 

прогнозувати як на рівні підприємства, так і держави. 

Важливу роль у підтримці фінансової діяльності підприємства  відіграє 

бюджетно-податкове регулювання, яке являє собою сукупність заходів 

непрямого впливу шляхом зміни виду податків, податкових ставок, 

встановлення податкових пільг, зниження підвищення загального рівня 

оподаткування, відрахувань до бюджету, що дозволяє впливати на фінансові 

рішення підприємств, а, отже, й на реалізацію фінансової діяльності 

безпосередньо. [57]  

До методів бюджетно-податкового регулювання суб’єктів 

господарювання, які впливають на фінансові відносини суб’єктів 

господарювання, слід віднести наступні, що успішно використовуються у 

світовій практиці: відстрочка податкового платежу, інвестиційний податковий 

кредит, податкові канікули, податкова амністія, податкові відрахування, вибір і 

встановлення податкових ставок, міжнародні договори про уникнення 

подвійного оподаткування тощо. 

Разом із тим, система оподаткування – це сукупність податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів і внесків до державних 
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цільових фондів, які сплачуються в установленому порядку, і ця система 

диференціюється за джерелами сплати податків, що особливо важливо для 

управління фінансовою діяльністю підприємства. Як вже було зазначено вище, 

за джерелами сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі, поділяються 

на групи: 1) податки і збори, що включаються до ціни продукції; 2) податки, 

збори та інші обов'язкові платежі, що відносяться на собівартість продукції; 3) 

податки та інші обов'язкові платежі, що сплачуються за рахунок прибутку 

підприємства.  

Перші дві групи податків, зборів, платежів слід віднести до непрямого 

оподаткування, вплив якого на фінансову діяльність залежить від багатьох 

чинників. З одного боку, він пов’язаний зі сплатою непрямих податків у 

процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати виконаних робіт і 

отриманих послуг. На цьому етапі сплата непрямих податків здійснюється за 

рахунок оборотних коштів, тобто спостерігається тимчасова іммобілізація 

оборотних коштів для сплати податків. У цьому випадку мають значення умови 

оплати та обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей, ставки та пільги з 

податків, терміни відшкодування сплачених непрямих податків. З іншого боку, 

такий вплив пов’язано з надходженням непрямих податків на рахунки 

підприємства, які до моменту перерахування до бюджету можуть залишатися в 

розпорядженні підприємств. Тому за певних умов реалізації і оплати, обсягах 

реалізації товарів (робіт, послуг), термінах сплати до бюджету непрямі податки 

виступають додатковим джерелом оборотних коштів. Разом з тим, непрямі 

податки також впливають на процес ціноутворення, структуру витрат. 

Прямі податки (третя група податків, зборів) безпосередньо впливають на 

показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема на дохід 

від продажу продукції, ціну її реалізації, собівартість, операційний та чистий 

прибуток, ділову активність, платоспроможність, кредитоспроможність та 

фінансову стійкість, формування та використання фінансових ресурсів, 

ефективність та активність інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність 

продукції і підприємства в цілому.  
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Дослідимо світовий досвід оподаткування підприємств. 

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних дохідних 

частин бюджету більшості країн світу. Разом з цим, це значний важіль впливу 

на ціноутворення, інвестування, попит й т.п. 

В країнах ЄС податок на прибуток підприємств існує на постійній основі 

з часів Другої світової війни. Система оподаткування дворівнева: прибуток 

підприємств оподатковується як центральним урядом, так і місцевими 

органами влади; об'єктом оподаткування виступає чистий прибуток; ставки 

податку пропорційні або мають незначну прогресію. Чистий прибуток, що 

підлягає оподаткуванню, дорівнює валовому  прибутку (різниця між виручкою 

від реалізації продукції чи послуг і їх вартістю для юридичної особи), 

зменшеної на суму дозволених відрахувань і податкових пільг. Втім, у 

більшості країн ЄС ставка не є єдино визначеною, існують знижені, мінімальні і 

максимальні ставки податку. Так, максимальні ставки податку становлять: у 

Німеччині – 50 %, Греції – 49 %, Франції – 42 %, Бельгії та Ірландії – 43 %, 

Італії – 36 %, Великобританії, Нідерландах, Іспанії, Португалії – 35 %, 

Люксембурзі – 34 % [58]. 

Законодавство країн-членів ЄС закріплює різні підходи до оподаткування 

прибутку підприємств, проте всю їх різноманітність можна звести до декількох 

основних схем. Наприклад, у Бельгії, Голландії, Люксембурзі та Швеції 

передбачається повне оподаткування прибутку, тобто прибуток компанії 

обкладається корпоративним податком, а потім, отримавши частину прибутку, 

акціонери платять з нього особистий прибутковий податок [59].   

В Австрії податок на прибуток підприємств займає друге місце в доходах 

бюджету. Згідно з законодавством від корпоративного податку звільняється 

дохід, отриманий підприємством від капітальних вкладень. При цьому 

відповідний закон дозволяє звільняти від податку будь-яку частку доходу, а 

також дивіденди, які сплачуються одним австрійським підприємством іншому. 

У деяких випадках з підприємств стягується податок на надприбуток. 

Максимальний податок на доходи капітальних активів становить 34%. Якщо 
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підприємство несе збитки, то сума збитків не може відраховуватися з 

оподатковуваного доходу. 

Таким чином, беручи до уваги те, що державний суверенітет стосовно 

податків багато в чому розділений з інститутами ЄС, країни намагаються 

зберегти в своїй компетенції прямі податки, що займають другу, а в деяких 

країнах і першу позицію серед податкових надходжень до бюджету. Це 

пояснюється тим, що податки на прибуток корпорацій є невід'ємними 

джерелами фінансування національних соціальних програм і тому 

розглядаються державами як предмет виняткової податкової компетенції, яка 

не підлягає перерозподілу на користь ЄС. 

Податок на прибуток займає третє місце в доходах бюджету США і його 

частка в загальному обсязі податкових надходжень штатів складає приблизно 

7%. Вноситься він ступенево: корпорація сплачує 15% за перші 50 тис. дол. 

оподатковуваного доходу, 25% за наступні 25 тис. дол. і 34% на решту суми. 

Крім того, на доходи в межах від 100 до 335 тис. дол. встановлений додатковий 

збір у розмірі 5%. Таке поетапне оподаткування підтримує активний розвиток 

середніх і малих підприємств. Податки на доходи корпорацій стягуються також 

і до бюджетів штатів, ставка податку, як правило, стабільна [60]. 

У США податок на прибуток підприємств має безліч пільг. Перш за все, 

такі преференції передбачаються для тих корпорацій, які інвестують свої кошти 

на даній території. Значні знижки мають й ті компанії, діяльність яких 

необхідна для штату. З чистого доходу віднімаються податки на доходи, які 

сплачуються на рівні штату та місцеві, 100% дивідендів суб’єктів 

господарювання повної власності місцевих дочірніх компаній, 70-80% 

дивідендів, що отримані від оподатковуваних місцевих корпорацій, відсотки по 

цінним паперам місцевої влади і штатів, внески в благодійні фонди. Так само 

застосовуються пільги, що стимулюють підприємства використовувати 

альтернативні джерела енергії. 

Отже, податок на прибуток підприємств (корпорацій) в США є не стільки 

фіскальним важелем штату, скільки інструментом, за допомогою якого уряд 
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штату може впливати на його економічну ситуацію, розвиток найбільш 

вигідних для даної території напрямків виробництва товарів і послуг. 

У 2014 р. ставка податку на прибуток в Україні становить 18%, у 2015 р. – 

17%, а з 2016 р. планується 16% [61]. 

В даний час ПДВ стягується більш ніж у сорока країнах світу: майже у 

всіх європейських країнах, Латинській Америці, Туреччині, Індонезії, ряді країн 

Південної Америки. 

Відповідно європейському законодавству, ПДВ є універсальним 

податком на споживання. Він поширюється на торгівлю, промисловість 

(включаючи добувну промисловість), сільське господарство, надання послуг. 

Окремі країни-члени можуть, за узгодженням з Комісією, тимчасово виключати 

з сфери застосування ПДВ деякі сектори економіки, до яких віднесено 

громадське радіотелебачення, державна пошта, продаж нерухомості, банківські 

і страхові послуги. Країни-учасниці питання про спосіб обкладення оборотів 

дрібних підприємств і фірм, а також послуг, призначених для особистого 

споживання (перукарні, освітні послуги, медичне обслуговування й ін.) 

вирішують самостійно [62].  

Згідно з директивами Ради ЄС (5 та 6 директива), країни-учасниці ЄС 

можуть використовувати не більше двох ставок ПДВ: стандартну та знижену. В 

2013 році в Європейському союзі мінімальний рівень стандартної ставки ПДВ, 

встановлено на рівні 15%. Визначено, що знижена ставка може бути 

встановлена на рівні не менше 5% та може застосовуватися щодо окремих 

соціально значущих  товарів і послуг, таких, як продовольство, фармацевтичні 

товари і медичне устаткування, книги, газети, послуги пасажирського 

транспорту й т. ін. Пільгові ставки ПДВ передбачені при постачанні 

природного газу і електроенергії, але при умові, що вони не шкодять 

конкуренції. Пільгові ставки не можуть бути нижче 5%. 

Середня арифметична ставок ПДВ країн Євросоюзу становить 20,04%. 

Середнє арифметичне за зниженими ставками в країнах ЄС становить 8,5%. 

Враховуючи останні зміни ставок ПДВ в ЄС, найнижчої зараз є ставка 15% в 
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Люксембурзі. Найвищі ставки ПДВ в Данії, Угорщини та Швеції становлять 

25%. Румунія та Фінляндія має ставку ПДВ в розмірі 24%, поділяючи між 

собою третє місце у рейтингу. Польща, Португалія, Ірландія, Греція 

знаходяться на четвертому місці рейтингу та мають ставку ПДВ в розмірі 23%. 

П'ятий рядок рейтингу з рівнем податку в 21% розділяють Бельгія, Італія, 

Іспанія, Чехія, Латвія та Литва. Ставка у розмірі 20% використовується в таких 

країнах, як Україна, Австрія, Білорусія, Болгарія, Великобританія, Голландія, 

Молдова, Словаччина, Словенія, Естонія [63]. 

З початком світової кризи від більшості європейських економістів стали 

надходити пропозиції про зниження ставок податку на додану вартість. 

Наприкінці 2008 р. країни, що входять в Єврозону «вирішили узгоджено 

утриматися від зниження ПДВ». Винятком в той час стала Великобританія, яка 

знизила ставку по ПДВ з 17,5% до максимально низької в Єврозоні 15%. 

Знижена ставка застосовувалася протягом 2009 р., після чого податкова ставка 

знову повернулася до рівня 17,5%. Проте ні загроза рецесії, ні британський 

досвід не змогли переконати фінансові влади держав Єврозони в необхідності 

зниження ставок ПДВ. 

Разом з тим, частини держав ЄС все ж таки змінили умови оподаткування 

за ПДВ. Наприклад, у Латвії з 1 січня 2009 р. було прийняті поправки до 

податкового законодавства, згідно з якими ставка з податку на додану вартість 

була підвищена з 18% до 21%. Знижена ставка так само була збільшена з 5% до 

10%. Найближчі сусіди Латвії також вдалися до цього непопулярного методу 

поповнення бюджету. Литва підвищила початкову ставку ПДВ з 01.01.2009 р. з 

18% до 19% і потім повторно з 01.09.2009 р. з 19% до 21%. В Естонії ставка з 

податку на додану вартість з липня 2009 р. була встановлена на рівні 20%. У 

Чехії були підвищені на 1% і стандартна і знижена ставки. Єдиною країною, де 

початкова ставка в 2010 р. знизилася, є Ірландія.  

ПДВ – це податок на споживання, а значить інвестиції підприємств їм не 

обкладаються, тому необхідність реформування податку у зв'язку із 

зменшенням інвестиційної активності суб’єктів господарювання відсутня. 
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В США замість ПДВ використовується податок з продажу, в Японії – 

податок з обороту. Розмір податку в США сильно варіюється залежно від 

штату, часто узагальнює кілька податків з продажу, встановлених на різних 

рівнях. Наприклад, одна з найвищих ставок податку з продажів діяла до літа 

2010 р. в Чикаго (Іллінойс) – 10,25% [64], з яких ставка штату складала 6,25%, 

міста – 1,25%, округу – 1,75%, транспортного управління – 1 %. Додаткові 

ставки в місті діють на харчові продукти і на алкогольні напої. 

Якщо порівняти вплив ПДВ та податку з обороту/продажу, то слід 

відмітити. Бюджетні доходи більш захищені при ПДВ, порівняно з податком з 

продажів, оскільки ПДВ сплачується на кожному етапі виробництва. Тому 

ухилення від сплати податку кінцевим споживачем призведе до втрати тільки 

ПДВ, який повинен був сплачуватися на кінцевому етапі. У випадку з податком 

з продажів загубиться вся сума податку. ПДВ розглядають як податок, який 

адмініструють самі платники. Сумлінний платник зацікавлений у тому, щоб 

його постачальник сплатив ПДВ у повному обсязі, для отримання права на 

податковий кредит та зменшення податкових зобов'язань. Особливість податку 

з обороту також є те, що він стягується з обороту на всіх стадіях руху товару і 

допускає подвійне оподаткування, оскільки в оборот включаються також 

раніше сплачені податки. Тобто, даний податок має ефект каскаду: чим більше 

етапів проходить продукція, тим вище її кінцева вартість. Так як даний податок 

негативно впливає на останню ланку у виробничому ланцюжку, це спричинить 

подорожчання кінцевого продукту, зміну організаційної структури бізнесу 

тощо. Саме з цієї причини багато країн замінили податок з обороту на ПДВ.  

Отже, аналіз податку на прибуток, податку на додану вартість, податку з 

обороту дозволяє обґрунтувати наступні напрями впливу прямого і непрямого 

оподаткування на фінансову діяльність підприємства. 

- Прямі податки визначають пряму залежність між доходами, майном. 

капіталом підприємства та його зобов’язаннями по відповідним податкам.  

- Прямі податки безпосередньо впливають на формування, розподіл та 

використання прибутку. 
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- Прямі податки впливають на інвестиційну активність підприємства. 

- Непрямі податки збільшують вартість продукції, а, отже, сукупну 

виручку від реалізації продукції, послуг, грошовий обіг. 

- Непрямі податки не потребують накопичення грошових коштів у 

зв’язку з тим, що сплачуються з виручки від реалізації товарів, послуг. Разом з 

цим, прямі податки такого накопичення потребують. 

- Непрямі податки сплачуються за принципом самооподаткування, а 

отже платник повинен самостійно регулювати індивідуальну 

податкоспроможність. 

- Зобов’язання по непрямим податкам непропорційно залежать від 

доходу, капіталу підприємства-платника. 

- Непрямі податки обмежують формування прибутку, оскільки ціни не 

завжди можна підвищувати пропорційно зміні ставки податку. 

Важливу роль в системі оподаткування відіграє амортизація як 

об’єктивний економічний процес поступового відшкодування вартості 

основних засобів, нематеріальних активів у період їх функціонування у 

виробництві з метою відшкодування до моменту закінчення строку 

експлуатації. Підтвердження такого підходу до сутності амортизації свідчать 

визначення терміну «амортизація», наведені в Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7 «Основні засоби» [65] та Податковому 

Кодексі України [17]. 

Амортизаційні відрахування є основним джерелом відтворення основних 

засобів, нематеріальних активів. Амортизація у високорозвинутих країнах є 

першочерговим джерелом самофінансування [66-67].  

Амортизація необоротних активів підприємства визначає: 

- процес зносу та поступового перенесення вартості основних засобів і 

нематеріальних активів на виготовлений за їх участю продукт; 

- елемент витрат, до якого включають суму нарахованої амортизації 

основних засобів та нематеріальних активів; 

- елемент системи оподаткування прибутку підприємств. 
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Слід врахувати, що амортизація впливає на податкові відносини між 

державою і підприємством. Від рівня амортизації залежить, по-перше, обсяг 

податкових платежів до держбюджету, по-друге, величина чистого прибутку 

підприємств. Саме це зумовлює необхідність оптимального поєднання 

використання пільгового амортизаційного механізму та його державним 

регулюванням. 

У світовій практиці, у тому числі і в Україні, використовується п’ять 

основних методів нарахування амортизації. Стандартом ПСБУ-7 [65] 

встановлено, що амортизація  основних  засобів  (крім  інших  необоротних 

матеріальних  активів)  в Україні нараховується   із   застосуванням  одним із 

таких методів:  

1) прямолінійний – річна    сума    амортизації розраховується 

співвідношенням вартості,  що  амортизується,  та  строком корисного  

використання  необоротного активу;  

2) зменшення   залишкової   вартості –  річна сума амортизаційних 

відрахувань визначається як добуток залишкової вартості необоротного активу 

на початок  звітного  року  або  первісної  вартості  на дату початку 

експлуатації об’єкту та річної норми амортизації.  Річна  норма амортизації  

розраховується як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня 

кількості років корисної експлуатації необоротного активу з результату від 

співвідношення ліквідаційної вартості об'єкту амортизації та його первісну 

вартість;  

3) прискорене зменшення залишкової вартості – річна сума  

амортизаційних відрахувань розраховується як  добуток  залишкової  вартості 

необоротного активу  на  початок  звітного року або первісної вартості на дату 

початку експлуатації об’єкту та річної норми  амортизації,та подвоюється. 

Остання розраховується на основі строку корисного використання об'єкту;  

4) кумулятивний – річна сума амортизаційних відрахувань 

розраховується як  добуток  вартості об’єкту, що амортизується,   та   

кумулятивного коефіцієнту, який розраховується як співвідношення кількості   
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років,   що  залишаються  до  кінця  строку  корисного використання  об'єкта  

основних  засобів, на суму числа років його корисного  використання;  

5) виробничий – місячна сума амортизаційних відрахувань 

розраховується як співвідношення фактичного місячного обсягу продукції,  

робіт,  послуг та  виробничої  ставки  амортизації, яка розраховується діленням 

вартості об’єкту,  що амортизується, на  загальний обсяг продукції, робіт, 

послуг, який підприємство планує виготовити в результаті використання даного 

необоротного активу.  

Обираючи той чи інший метод амортизації основних засобів, необхідно 

виходити з оцінки фінансового стану підприємства, його інвестиційних 

програм, стану матеріально-технічної бази, причому основним критерієм такого 

оцінювання є досягнення оптимального співвідношення між величиною 

одержаних амортизаційних коштів і їх впливом на цінову 

конкурентоспроможність продукції підприємства (враховуючи, що амортизація 

– це частина собівартості продукції): ринкові ціни на продукцію суб’єкта 

господарювання можуть не витримати «перегріву», пов’язаного з 

застосуванням прискорених методів амортизації [68, с. 28]. 

Реалізація амортизаційної політики на підприємстві повинна 

забезпечувати процес оновлення основного капіталу, нематеріальних активів і 

підвищувати технічний рівень виробництва. Все це, у свою чергу, створює 

достатні передумови для зниження собівартості продукції і максимізації 

прибутку, які є основними напрямами стійкого розвитку підприємств. 

Відповідно, слід виокремити такі елементи амортизаційної політики 

підприємства: 

- оцінка і переоцінка основного капіталу (проведення переоцінки 

індексним методом, методом прямого перерахунку); 

- визначення термінів корисного використання основного капіталу, що 

забезпечує представлення достовірних фактів господарської діяльності 

підприємств; 
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- обґрунтування ліквідаційної вартості введених в експлуатацію об’єктів 

основних засобів; 

- вибір і обґрунтування методів нарахування амортизації (обраний метод 

(методи) нарахування амортизації повинен відображати схему роботи 

підприємств в частині споживання економічних вигод, що отримують від 

активу); 

- забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань (при 

цільовому використанні амортизаційні відрахування вкладаються у 

виробництво і забезпечують дохід на рівні рентабельності власного капіталу, 

необхідний для відновлення зношеного майна); 

- мінімізація накопиченої суми морального і фізичного зносу основного 

капіталу (впровадження нової техніки і технологій, вдосконалення ремонтно-

експлуатаційного обслуговування, диференціація термінів корисного 

використання залежно від зносу та інше); 

- вибір найбільш ефективних форм відтворення основного капіталу 

(здійснення своєчасного і якісного технічного переозброєння, реконструкції і 

модернізації виробництва) [69, c. 98-99]. 

Розрахунки щодо застосування різних методів амортизації дозволяють 

виявити, що вибір методу амортизації впливає на динаміку та розподіл у часі 

амортизаційних відрахувань та їх вплив на фінансові результати підприємства 

та виникнення зобов’язань перед бюджетом (рис. А.1.).  

Аналіз методів нарахування амортизаційних відрахувань дозволяє 

узагальнити, що їх можна поділити на прогресивні, регресивні і пропорційні. 

Регресивні (метод прискореної амортизації, зменшення залишкової вартості) 

передбачають, що більша частина вартості необоротних активів переноситься 

на вартість продукту в першій половині строку корисного використання, 

прогресивні, навпаки, в перші роки переноситься менша частина вартості. У 

разі вибору прямолінійного методу – амортизаційні відрахування 

нараховуються пропорційно.  
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Окрім того, можна бачити, що, метод прискореного зменшення 

залишкової вартості не дає можливості впродовж періоду корисного 

використання об’єкта необоротних активів нарахувати амортизацію в повному 

обсязі, що ставить під сумнів економічну доцільність його практичного 

застосування, та зумовлює необхідність удосконалення (один із варіантів – 

списання на амортизаційні відрахування в останньому звітному періоді строку 

корисного використання об’єкта необоротних активів усієї суми його 

залишкової вартості) цього методу. Також, обов’язковою умовою практичного 

застосування зазначених методів повинен бути контроль за використанням 

акумульованих завдяки амортизації грошових коштів (із відповідним 

звітуванням суб’єктів господарювання перед податковою службою). 

Практика свідчить про можливість використання і комбінованих методів 

амортизації, наприклад: метод спадного залишку з переходом на рівномірне 

списання [69].  

Отже, можна узагальнити, що різні методи по різному впливають на обсяг 

і динаміку фінансових потоків підприємства. 

Відповідно світовому досвіду розвинених країн найпоширенішим 

методом амортизації є прискорений. Так з метою стимулювання відтворення 

основних фондів у Великобританії дозволено в перший рік експлуатації 

обладнання списувати 55% його вартості, а в цілому за перші три роки 

експлуатації – 75%. У Японії прискорена амортизація досягає навіть 200% 

річних.  Річні норми амортизації в Канаді, Великобританії, Швейцарії до 100%. 

[67]. В Канаді основні засоби класифіковані на 17 груп, норма амортизації для 

яких визначена в межах 4-100%. Наявність лише мінімальної і максимальної 

межі норми і можливість підприємству самостійно обирати ставку розрахунку 

амортизаційних відрахувань дозволяє визнати амортизаційну політику Канади 

як одну з найліберальніших [71].  В деяких країнах використовується 

спеціальний прискорений амортизаційний режим для депресивних регіонів 

(Швейцарія, США), для окремих видів діяльності (США, Австрія), захисту 

навколишнього середовища, використання енергоефективних, енергоощадних 
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виробничих технологій, тепло - та шумоізоляції, сонячної енергії (Швейцарія, 

Німеччина) [72]. 

Важливим питання у дослідженні державного впливу на підприємства є 

податкові пільги. Оперуючи податковими пільгами, можна стимулювати ті 

види економічної діяльності та в тих секторах економіки, які, на думку 

держави, потребують додаткових інвестицій, інновацій. В країнах ЄС обсяг 

всієї бюджетної допомоги підприємствам, включаючи податкові пільги, 

зазвичай не перевищує 1% ВВП країни, в Україні, за експертними оцінками, він 

становить від 4 до 6% ВВП [67]. На жаль, сьогодні податкові пільги в Україні 

нерідко створюють дисбаланс, порушують конкурентні умови ведення бізнесу і 

досить часто використовуються деякими суб'єктами для ухилення від 

оподаткування. Разом з цим, більшість країн світу, у тому числі розвинених, 

активно використовують податкові пільги для впливу на фінансові потоки 

суб’єктів господарювання.  

Всі податкові пільги можна поділити на об'ємні, тобто пропорційні 

розміру витрат, і приростні, що розраховуються в залежності від приросту 

витрат на НДДКР у порівнянні з базовим роком або середнім рівнем за певний 

період [73]. Найбільш високий рівень об'ємної знижки застосовується в 

Австралії (150%) і Сінгапурі (200%), тобто з оподатковуваного доходу 

віднімаються суми, які в 1,5-2 рази перевершують витрати на НДДКР. У 

Нідерландах об'ємну знижку застосовують тільки до суми заробітної плати 

вчених і інженерів, що зайняті у НДДКР. Прирісна знижка обчислюється на 

основі досягнутого підприємством збільшення витрат на НДДКР у порівняні з 

рівнем базового року або середнім за певний період. Франція, Канада, США і 

Тайвань використовують прирістну схему розрахунку податкових пільг. 

Максимальна прирістна ставка діє у Франції (50%). У Канаді, США, на Тайвані, 

Японії, вона становить 20%. Деякі країни використовують обидві схеми 

одночасно, але для різних видів витрат. Наприклад, в США загальна прирістна 

знижка для витрат приватного сектора, спрямованих на фінансування 

фундаментальних досліджень доповнена об'ємною в розмірі 20%. 
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Поряд з об'ємними або прирістними пільгами в ряді країн діє «стеля» для 

списання податків по знижках на НДДКР. Так, в Японії і Південній Кореї вона 

не повинен перевищувати 10% суми корпоративного податку (для дрібних і 

середніх компаній Японії – 15%), у Канаді – 75%, в Іспанії – 35%, на Тайвані –

50%. В Австралії, Франції, Італії та Нідерландах діє вартісна межа податкової 

знижки. Крім того, наприклад, в США компанія не може подвоювати витрати 

на НДДКР протягом одного року, а середня наукоємність (відношення витрат 

на НДДКР до вартості продаж) не може перевищувати 16%. Ці обмеження 

спрямовані на те, щоб не допустити різких коливань податкових платежів 

приватного сектора і виключити можливість маніпулювання корпоративною 

звітністю для отримання невиправдано високих пільг. 

Найбільш універсальною пільгою з податку на прибуток є списання 

поточних некапітальних витрат на НДДКР при визначенні оподаткованої бази, 

а також прискорена амортизація обладнання, що використовується для 

проведення НДДКР. Так, підприємства країн-членів ОЕСР можуть зменшувати 

свою базу оподаткування на величину вироблених в поточному році 

кваліфікованих (тобто відповідних певним, встановленими державою 

критеріями) витрат на проведення НДДКР. Крім того, у ряді країн діють 

правила, що дозволяють підприємствам відраховувати з оподатковуваної бази 

більше коштів, ніж витрачено на НДДКР. 

До найбільш типових видів податкових пільг, що використовуються в 

останні роки промислово розвиненими і новими індустріальними країнами, 

можна віднести наступні: податковий кредит, списання з оподатковуваної бази, 

відстрочка оподаткування (податкова знижка на амортизацію та часові знижки), 

вирахування витрат на НДДКР, вироблених протягом року, з річного 

корпоративного доходу [74]. 

Податковий кредит дозволяє суб’єктам господарювання зменшувати вже 

нарахований податок на прибуток на величину певного відсотку від 

кваліфікованих витрат на НДДКР. В одних країнах (Канада, Нідерланди) цей 

відсоток розраховується пропорційно обсягу витрат на НДДКР, в інших (США, 
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Японія, Франція) – приросту цих витрат за певний, законодавчо встановлений 

відрізок часу. Деякі країни застосовують обидві схеми розрахунку податкового 

кредиту. В Японії механізм податкового кредиту складає 20% від приросту 

кваліфікованих витрат на НДДКР, досягнутого по відношенню до одного з 

попередніх років з максимальним рівнем аналогічних витрат, але не більше 

10% від податкових зобов'язань компанії. 

В економічно розвинених країнах для заохочення інноваційної активності 

бізнес-структур державою застосовуються не тільки знижені ставки 

оподаткування, відстрочки сплати ряду податків у разі тимчасової нестачі 

ліквідних коштів, прогресивного оподаткування, встановлення 

неоподатковуваного мінімуму, а й прискорена амортизація устаткування, яке 

застосовується в технічно передових областях, а також для здійснення НДДКР. 

Податкове законодавство США передбачає спеціальні правила оподаткування 

об'єктів інтелектуальної власності. Так, в Податковому кодексі США є 

спеціальний розділ, присвячений амортизації гудвілу і інтелектуальної 

власності. Для даних видів активів встановлені спеціальні правила амортизації, 

у тому числі прискореної [75]. 

Обсяги податкових пільг в цілому у світовій практиці наближаються до 

обсягів прямого державного фінансування. Так, в Японії сума таких податкових 

пільг становить понад 60%, а в Нідерландах і Канаді – понад 90% суми 

бюджетних асигнувань [76, p. 81, 110-111, 132-133]. На відміну від прямого 

державного фінансування, податкові пільги припускають менше втручання в 

діяльність суб'єкта і заохочують вже упредметнені дії [77, с. 100]. Крім того, 

для країн з традиційно низьким рівнем бюджетного фінансування саме 

податкові пільги є ключовим методом державної підтримки. 

Головними важелями впливу механізму фінансування державних витрат 

на фінансову діяльність підприємств виступають обсяг витрачених коштів і 

форми витрат бюджетів, які можуть збільшити фінансові можливості 

підприємства шляхом перерозподілу мобілізованих державою доходів, зокрема 
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державні трансферти (субсидії, дотації), державний кредит, державне 

замовлення, державні гарантії. 

У світовій практиці ці форми державної підтримки підприємств 

застосовується, як правило, щодо розширення джерел фінансування розвитку 

малих підприємств, як інструмент санації суб’єктів господарювання, 

стимулювання інноваційної активності, підтримки експортоорієнтованої 

діяльності.  

У процесі розподілу державних грошових коштів використовуються два 

головні методи: метод фінансування (безповоротний, безоплатний, цільовий, 

плановий відпуск грошових коштів з централізованого фонду, що здійснюється 

на підставі затверджених фінансових планів) і метод кредитування (виділення 

коштів на засадах цільового призначення, платності, поворотності через певний 

термін). [38] 

Методи фінансування поділяються на підвиди залежно від певних ознак, 

наприклад, мети використання коштів, джерел їх утворення, організаційно-

правових режимів, об'єкта та суб'єктів тощо. Так, якщо фінансові ресурси 

виділяються з Державного бюджету, то це бюджетне фінансування; під час 

виділення грошових коштів з відомчих фондів, наприклад фондів міністерств, 

фінансування набуває характеру відомчого; за умов фінансування з цільових 

фондів матиме місце фінансування з цільових фондів. Залежно від суб'єкта, що 

одержує грошові ресурси, й умов отримання вирізняють дотації, субсидії та 

субвенції. 

Дотація – допомога, надана підприємствам, установам та організаціям на 

покриття збитків, зумовлених незалежними від них причинами. У фінансовій 

діяльності держави застосовуються різні види дотацій. Бюджетна дотація – це 

безоплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджетові 

нижчого, що не має цільового характеру та надається у разі перевищення 

видатків над доходами. У бюджетній діяльності використовується дотація 

вирівнювання, тобто міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної 

спроможності бюджету, який його отримує. 
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Субвенція, згідно із п. 37 ст. 2 Бюджетного кодексу України [78], - 

міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, 

визначеному тим органом, який ухвалив рішення про надання субвенції. В 

юридичній літературі є таке тлумачення поняття «субвенція»: бюджетна 

дотація, що має цільовий характер. Субвенція застосовується як метод 

бюджетного регулювання з метою збалансування бюджетів нижчого рівня і 

надається з чітко визначеним призначенням як часткова державна фінансова 

допомога на програми і заходи, спрямовані на підтримку гарантованого 

законодавством мінімуму соціальної забезпеченості населення регіонів, де 

такий мінімум не забезпечується власними бюджетними доходами унаслідок 

незалежних від них причин економічного розвитку. 

Субсидія – грошова допомога, надана державою за рахунок коштів 

бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим державним 

органам та іншим державам. Це вид цільової допомоги зазначеним особам, що 

надається за рахунок коштів бюджетів або цільових фондів. Субсидія 

застосовується, щоб збалансувати регіональні та місцеві бюджети, зміцнити їх 

дохідну базу, вона завжди передається безповоротно і безоплатно з вищих 

ланок бюджетної системи нижчим для фінансування конкретних заходів та 

установ, тобто має цільовий характер. 

Субсидії є прямі і непрямі. Як правило, прямі застосовуються для 

підтримки (фінансування) фундаментальних НДДКР, грантів, впровадження у 

виробництво нової техніки, технологій, підготовки та перепідготовки кадрів. З 

одного боку, субсидії можуть заохочувати розвиток перспективних галузей, з 

іншого – підтримувати нерентабельні, але стратегічно важливі підприємства. 

Сільськогосподарське виробництво же дотується через компенсаційні виплати. 

Непряме субсидування реалізується інструментами фіскальної та монетарної 

політики. Держава застосовує пільгове оподаткування прибутку корпорацій, 

практикує повернення прямих податків і митних зборів, державне гарантування 

і страхування депозитів, експортних кредитів, надає приватним об'єднанням 

кредити на пільгових умовах. 
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Третю групу методів фінансової діяльності становлять методи 

використання фінансових ресурсів. До цієї групи належать методи: визначення 

цільового призначення державних фондів грошових коштів; визначення 

порядку використання коштів; визначення фінансових нормативів і лімітів 

використання грошових коштів; планування; прогнозування; фінансового 

контролю, моніторингу й ін. 

Отже, держава має можливість за рахунок бюджетних коштів 

підтримувати підприємства використовуючи субсидії, дотації.  

Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних позик 

безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам 

державної виконавчої влади для фінансування через банківські установи 

пускових об'єктів, раніше розпочатих новобудов виробничого призначення, 

технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств незалежно від 

форм власності. [38] 

Державне кредитування регламентує ціла низка нормативно-правових 

актів. Основним з них є Закон України «Про державний бюджет» на поточний 

рік, який визначає загальні суми надання кредитів з держбюджету, чітко 

конкретизує у додатках розподіл їх надання та повернення по певним галузям, 

сферам соціально-економічної діяльності. Підзаконні акти Кабінету міністрів 

України, як правило, визначають правила, порядок та механізм надання тих чи 

інших державних преференцій. Органи державної податкової служби України 

визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб'єктів 

господарювання перед державою. 

В умовах переходу до ринкової економіки особливе місце в процесі 

кредитування підприємств і установ займають державні гарантії. Гарантія 

надається з метою забезпечення надійності повернення кредитів. У ситуації, 

коли позичальник неспроможний виконати передбачені платежі, гарант 

зобов'язаний провести необхідні розрахунки за власні кошти. У разі, коли 

гарантом є держава, обсяги кредитування підприємств і установ значно 

зростають. 
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Якщо уряд гарантує безумовне погашення запозичень і виплату процентів 

за позиками, зробленими нижчими за рівнем органами влади й управління або 

окремими суб'єктами господарювання, то йдеться про умовний державний 

кредит – гарантовані запозичення. У цьому випадку держава є гарантом. За 

гарантованими запозиченнями уряд несе реальну фінансову відповідальність 

тільки в разі неплатоспроможності платника [79]. Якщо боржник своєчасно і в 

повному обсязі розрахувався за своїми зобов'язаннями, то гарант (у нашому 

випадку держава) не несе будь-яких додаткових витрат. 

Державні гарантії по кредитам суб’єктам господарювання суттєво 

зменшують кредитний ризик, що в результаті знижує вартість кредитів, 

лібералізує умови його обслуговування. Разом із цим, механізм, процедури 

надання державних гарантій повинні бути виваженими, оскільки покриття 

неповернених позик збільшує витрати державного бюджету. 

 За своєю суттю державне замовлення – це спосіб прямого регулювання 

державою господарських відносин між державою-замовником та 

підприємством-виконавцем, форма співпраці держави та підприємницьких 

одиниць, спосіб реалізації потреб суспільства та держави. Його економічна 

доцільність визначається тим, що воно стимулювання розвиток пріоритетних 

напрямів економічної діяльності, виробництво дефіцитної продукції, 

впровадження та розвиток нових технологій, вирішення соціальних, суспільних 

проблем, підтримує найважливіші для держави наукові дослідження без 

фінансового супроводу. Окрім того, держзамовлення розміщуються на 

конкурсних засадах,  й відповідно надається тими підприємствами, які 

забезпечують кращі умови його виконання, кращі результати. 

Особливостями державного замовлення є те, що, по-перше, його 

виконавцям держава гарантує реалізацію виготовленої продукції, робіт, послуг. 

В умовах жорстокої ринкової конкуренції це є важливим фактором успішної 

господарської діяльності. По-друге, виконавець державного контракту 

централізовано забезпечується матеріальними ресурсами, виробництво і 

споживання яких контролюється державою. По-третє, держава може надати 
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виконавцям державного замовлення додатково певні економічні пільги щодо 

оподаткування і кредитування.  

Субсидії, дотації, державний кредит застосовуються державою для 

вирівнювання виробничих, економічних і соціальних умов окремих регіонів 

країни; підтримки зайнятості, сприяння підготовці та перепідготовці кадрів і 

прогресивним змінам у структурі ринку праці; впровадження комплексних 

економічних і соціальних програм, спрямованих на прискорення розвитку в 

країнах, що розвиваються; сприяння реструктуризації певних секторів 

економіки з метою досягнення цілей соціальної політики; підтримки науково-

дослідних програм; підтримки становлення нових галузей та експортних 

виробництв, сприяння залученню інвестицій, розвитку інфраструктури тощо. 

Для конкретних країн, коли розглядати їх окремо від світового ринку, 

застосування субсидій не має негативних наслідків, якщо, звичайно, не брати 

до уваги можливе зниження ринкової орієнтованості та конкурентоздатності 

національних виробників. Більше того, вони мають економічне обґрунтування, 

оскільки передбачають необхідність і можливість подолання недосконалості 

ринкових механізмів. Але в умовах інтернаціоналізації господарських відносин, 

особливо на етапі глобалізації світової економіки, субсидування промислового 

виробництва, наприклад, деформує умови конкуренції на товарних ринках, 

надаючи фактично незаконні конкурентні переваги тим підприємствам, чиї 

виробництво та експорт субсидувалися.  

Відповідно окремій угоді Світової торгівельної організації (СОТ) «Про 

субсидії і компенсаційні заходи» [80-81] субсидія існує, якщо є фінансова 

допомога з боку держави, яка приносить користь її одержувачу (ст.1,2, ч. 1 

угоди). Допомога може бути виражена в наданні податкових кредитів, грантів, 

безвідсоткових кредитів, закупівлі продукції за неринковими цінами і т.д.  

Угода СОТ поділяє субсидії на три категорії: заборонені; дозволені, але 

проти яких можуть застосовуватися компенсаційні заходи (компенсовані 

субсидії) і дозволені субсидії. Тільки два види субсидій визнані вищеназваним 

угодою забороненими: експортні субсидії та субсидії, надання яких зумовлено 
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використанням продукції національного виробника, а не імпорту. Експортні 

субсидії надаються підприємствам з метою збільшення експорту продукції. 

Заборонена також практика надання таких видів держдопомоги, які створюють 

умови, коли пріоритет при покупці відданий національному виробнику над 

іноземним. Субсидії, які дозволені, але проти яких можуть вводитися 

компенсаційні заходи, – це не заборонені субсидії, використання яких 

призводить до негативних наслідків для виробників іноземних держав. 

Негативні наслідки можуть виражатися в нанесенні шкоди національній 

промисловості іншої країни; зведенні до нуля або перешкоджання в отриманні 

переваг, що надаються ГАТТ 1994; обмеженні інтересів інших держав. Ст. 8 

угоди передбачено дозволені субсидії, які навіть при своїй специфічності не 

підпадають під дію компенсаційних заходів. Однак всі дозволені субсидії за 

угодою СОТ втратили свою чинність у зв'язку із закінченням дії ст. 8 угоди з 1 

січня 2000 року. Крім того, що угода передбачає тільки два заборонених види 

субсидій, ст. 27 і ст. 29 угоди надають особливі «перехідні» правила для країн, 

що розвиваються, і країн з неринковою економікою. Обидві статті дозволяють 

державну допомогу і вводять ряд винятків із загальних правил. Згідно з 

положеннями угоди, для того щоб протидіяти субсидіям, необхідно пройти 

тривалу процедуру доказів того, що субсидії дійсно мають місце і мають 

негативні наслідки для національної промисловості. Такі процедури існують як 

в рамках консультацій СОТ, так і на національному рівні країн-учасниць. 

Світова практика демонструє, що наприклад, для підтримки малого 

бізнесу більшість розвинених країн частіше використовують державне 

кредитування, компенсацію платежів по обслуговуванню кредитів, державні 

гарантії по кредитам, грантове фінансування з цільових державних фондів 

(США, Великобританія, Італія, Японія, Франція, Австрія, Іспанія, Канада, 

Сінгапур й ін.). Перевага надається малим підприємствам, орієнтованим на 

експортну діяльність. Разом з цим, субсидії та державне замовлення 

використовується в менших обсягах. Серед напрямів субсидіювання 

популярним є субсидії на проценти по кредитам малим підприємствам (як 
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правило, пов’язаним із ЗЕД, інноваціями, зайнятістю, розвитком 

інфраструктури). 

Якщо говорити про державну підтримку підприємств окремих 

стратегічних видів діяльності, то поширеним є фінансова допомога сільському 

господарству
1
 (США, країни ЄС, Японія, Канада [82]), рибальству і пов’язаних 

з ним видам діяльності, наприклад, будівництво риболовних суден (США, 

країни ЄС, Канада, Китай й ін. [83]), підприємствам металургійної галузі 

(США, КНР, Канада, ЄС [84]), печатних видань (Швеція, Данія, Норвегія, 

США, Ізраїль, Австрія, Нідерланди [85]), суднобудування (Японія, Південна 

Корея, Туреччина, Китай [86]), й ін. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1) Фінанси підприємства – це система економічних відносин, що пов'язані 

з рухом грошових коштів на всіх стадіях формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів з метою забезпечення функціонування 

суб’єкту господарювання та умов розширеного відтворення в теперішньому і 

майбутньому. Якщо фінанси підприємств – це, перш за все, відносини, то слід 

виокремити фінансові відносини суб’єкту господарювання з фізичними і 

юридичними особами, державою, фінансовими установами щодо забезпечення 

реалізації фінансової діяльності.  

2) Враховуючи особливості організації фінансових відносин підприємства 

з різними групами суб’єктів, які мають відмінні інтереси взаємодії, в 

дисертаційні роботі визначено наступні групи фінансових відносин суб’єкту 

господарювання: фінансові відносини всередині підприємства, фінансові 

відносини всередині об’єднання, фінансові відносини із контрагентами, 

фінансові відносини з інститутами фінансово-кредитної сфери, фінансові 
                                                 
1 У США розмір фінансової допомоги сільському господарству становить близько 1%, у країнах ЄС – 1,3%, в 

Японії – 1,4% валового внутрішнього продукту. Субсидії в країнах ЄС досягли 45-50% вартості виробленої 

фермерами товарної продукції, в Японії та Фінляндії – 70. У США на розвиток сільського господарства в 

розрахунку на одиницю продукції вкладається коштів на 30% більше, ніж в інші галузі. 
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відносини з державою, фінансові відносини з населенням. Якщо розглядати 

фінансові відносини з точки зору особливостей організації фінансів 

підприємства за фазами формування, розподілу, використання фондів грошових 

коштів, то слід виокремити фінансові відносини, пов’язані з формуванням 

статутного фонду, фінансові відносини, пов’язані з утворенням та розподілом 

грошових доходів, фінансові відносини щодо обов’язкових (примусових) 

платежів, фінансові відносини щодо руху грошових коштів, фінансові 

відносини щодо внутрішньовиробничого формування, розподілу, використання 

доходів. 

3) Організація та функціонування фінансів підприємства ґрунтується на 

принципах, пов'язаних із основами господарської діяльності, зокрема 

економічній ефективності, самофінансуванні, матеріальній зацікавленості, 

фінансовій відповідальності, господарській і фінансовій незалежності. Ці 

принципи знаходяться у постійному розвитку відповідно зовнішнім і 

внутрішнім умовам господарювання, визначають форми і методи взаємодії 

суб’єктів фінансових відносин, що відповідають стану продуктивних сил і 

виробничих відносин у суспільстві. В свою чергу, це обумовлює визначення 

категорії «фінансова діяльність підприємства» як сукупність форм, методів, 

способів впливу на процес формування, розподілу та використання фінансових 

ресурсів підприємства з метою забезпечення досягнення цілей, завдань 

організації його діяльності в теперішньому і майбутньому. 

4) Цілеспрямоване формування фінансової діяльності як процесу та вплив 

на її суб’єктів (учасників фінансових відносин), об’єктів (фінансові ресурси, 

джерела фінансових ресурсів, фінансові відносини) визначає управління 

фінансовою діяльністю підприємства. Визначено, що головною метою 

управління фінансовою діяльністю сучасного підприємства є максимізація 

добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді, що 

забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості. Аналіз сутності 

фінансів підприємства, структури його фінансових відносин та особливостей їх 

цільової настанови дозволив обґрунтувати завдання фінансової діяльності 
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суб’єкту господарювання, до яких за результатами дослідження віднесено: 

формування достатнього обсягу фінансових ресурсів щодо забезпечення 

поточної діяльності, розвитку підприємства в майбутньому, ефективний 

розподіл і використання сформованого обсягу фінансових ресурсів, оптимізація 

грошового обороту, максимізація прибутку підприємства, мінімізація рівня 

фінансового ризику, стійкість фінансової рівноваги підприємства в процесі 

його розвитку, оптимальний розподіл прибутку тощо. 

5) Дослідження процесу управління фінансовою діяльністю підприємства 

дозволило обґрунтувати механізм управління фінансовою діяльністю як 

систему елементів щодо регулювання процесу розробки та реалізації 

управлінських рішень у сфері фінансових відносин підприємства. Враховуючи 

структуру фінансових відносин суб’єкту господарювання, особливості їх 

організації, існуючі підходи до побудови фінансового механізму підприємства 

у науковій літературі, визначено структуру механізму управління фінансовою 

діяльністю підприємства як сукупність таких напрямів регулювання: державне 

регулювання, ринковий механізм регулювання, внутрішній механізм 

регулювання фінансової діяльності підприємства. Функціонування механізму 

базується на відповідних підсистемах механізму, зокрема ресурсному, 

організаційному, функціональному, нормативно-правовому забезпеченні, які 

реалізуються завдяки фінансовим інструментам, фінансовим методам і 

важелям.  Механізм фінансової діяльності будується у відповідності до 

конкретних принципів, а його ефективність визначається здатністю 

забезпечувати досягнення головної мети фінансової діяльності. 

6) Державне регулювання фінансової діяльності підприємств, як процес 

нормативно-правового регламентування умов формування їх зовнішніх і 

внутрішніх фінансових відносин і здійснення основних видів фінансових 

операцій, у сучасних умовах реалізується в усіх країнах з розвиненою 

ринковою економікою, не вступаючи при цьому в протиріччя з широкою 

самостійністю підприємств у виборі напрямів, форм і методів здійснення своєї 

фінансової діяльності. В свою чергу, напрямки, форми і методи державного 
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регулювання фінансової діяльності підприємств визначаються такими 

факторами як рівень економічного розвитку країни, ступінь її інтегрованості зі 

світовою економічною системою, різноманіття форм фінансових відносин 

різних суб'єктів господарювання, рівень розвиненості фінансового ринку та 

його інфраструктури, різноманіття використовуваних в господарській практиці 

фінансових інструментів та іншими. З урахуванням цих чинників кожна 

держава розробляє та проводить державну фінансову політику щодо 

підприємств як цілеспрямоване правове регулювання окремих аспектів 

фінансової діяльності суб'єктів господарювання з боку держави у відповідності 

зі стратегією і конкретними умовами його економічного розвитку.  

7) Сукупність заходів впливу держави через органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади на фінансові відносини суб’єктів господарювання, 

обґрунтовані в дисертаційній роботі, дозволяють державі забезпечити умови 

фінансово-господарської діяльності підприємств відповідно до ідеї соціально 

орієнтованої економіки та національної економічної політики, що і є 

державним регулюванням фінансової діяльності підприємства. Відповідно, 

формою державного впливу на господарські відносини доречно визнавати 

зовнішній вираз дії державних органів, що виникає в процесі реалізації їх 

специфічних завдань і функцій у разі застосування обраного методу 

державного впливу на економіку. 

8) Бюджетно-податкові механізми впливу на фінансову діяльність 

підприємства, виходячи з особливостей організації фінансів підприємства, 

фінансових відносин з контрагентами, доцільно розглядати за двома 

напрямками. Перший пов'язаний із формуванням зведеного бюджету держави і 

в даному випаду основним інструментом регулювання є оподаткування. Другий 

– безпосередньо із використанням бюджетних коштів, де основними 

інструментами є державні трансферти (субсидії, дотації), державний кредит, 

державне гарантування по кредитах підприємств, державне замовлення. 

9) Система оподаткування – це сукупність податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів і внесків до державних 
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цільових фондів, які сплачуються в установленому порядку, і ця система 

диференціюється за джерелами сплати податків, що вкрай важливо саме для 

управління фінансовою діяльністю підприємства. За джерелами сплати 

податки, збори та інші обов'язкові платежі  поділяються на групи: 1) податки і 

збори, що включаються до ціни продукції; 2) податки, збори та інші обов'язкові 

платежі, що відносяться на собівартість продукції; 3) податки та інші 

обов'язкові платежі, що сплачуються за рахунок прибутку підприємства. Перші 

дві групи визначають непрямі податки, третя – прямі. 

10) Аналіз основних прямих і непрямих податків та світовий досвід їх 

використання дозволив виявити напрями їх впливу на фінансову діяльність 

підприємства. Зокрема, прямі податки визначають пряму залежність між 

доходами, майном, капіталом підприємства, його зобов’язаннями по податкам; 

прямі податки безпосередньо впливають на формування, розподіл та 

використання прибутку; прямі податки впливають на інвестиційну активність 

підприємства; непрямі податки збільшують вартість продукції, а, отже, сукупну 

виручку від реалізації продукції, послуг або грошовий обіг; непрямі податки не 

потребують накопичення грошових коштів, а прямі потребують; непрямі 

податки сплачуються за принципом самооподаткування, а отже платник 

повинен самостійно регулювати власну податкоспроможність; зобов’язання по 

непрямим податкам непропорційно залежать від доходу, капіталу 

підприємства-платника; непрямі податки обмежують формування прибутку, 

оскільки ціни не завжди можна підвищувати пропорційно зміні ставки податку. 

11) Важливу роль у впливі оподаткування на фінансову діяльність 

відіграє амортизація, яка є основним джерелом відтворення основних засобів, 

нематеріальних активів; першочерговим джерелом самофінансування. 

Розрахунки щодо застосування різних методів амортизації дозволяють виявити, 

що вибір методу амортизації впливає на динаміку та розподіл у часі 

амортизаційних відрахувань, їх вплив на фінансові результати підприємства, 

виникнення зобов’язань перед бюджетом. 
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12) Головними важелями впливу механізму фінансування державних 

витрат на фінансову діяльність підприємств виступають обсяг витрачених 

коштів і форми витрат бюджетів, які можуть збільшити фінансові можливості 

підприємства шляхом перерозподілу мобілізованих державою доходів, зокрема 

державні трансферти, державний кредит, державне замовлення, державні 

гарантії. Основним призначенням даних інструментів є: вирівнювання 

виробничих, економічних і соціальних умов окремих регіонів країни; 

підтримки зайнятості, сприяння підготовці та перепідготовці кадрів і 

прогресивним змінам у структурі ринку праці; впровадження комплексних 

економічних і соціальних програм, спрямованих на прискорення розвитку в 

країнах, що розвиваються; сприяння реструктуризації певних секторів 

економіки з метою досягнення цілей соціальної політики; підтримки науково-

дослідних програм; підтримки становлення нових галузей та експортних 

виробництв, сприяння залученню інвестицій, розвитку інфраструктури тощо. 

Всі вони мають економічне обґрунтування, оскільки передбачають необхідність 

і можливість подолання недосконалості ринкових механізмів. Але в умовах 

інтернаціоналізації, їх використання може деформувати умови конкуренції. 

Основні результати дослідження викладено у [57, 81-92]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Аналіз фінансової діяльності вітчизняних підприємств у сучасних 

умовах   

 

В даний час в умовах ринкової економіки конкурентоспроможність 

підприємств і доцільність їх діяльності в майбутньому ґрунтується, насамперед, 

на ефективності їх функціонування. Ефективність фінансової діяльності 

служить запорукою фінансової привабливості для зовнішніх інвесторів, 

контрагентів з фінансово-господарської діяльності, а також власників 

підприємства. У зв'язку з цим набуває величезне значення оцінка фінансової 

діяльності в сьогоденні, минулому і майбутньому. 

У численних працях, присвячених фінансовому та економічному аналізу 

[27; 92-98], термін «фінансова діяльність» розглядається з двох позицій. У 

вужчому розумінні його можна розглядати відповідно «Звіту про рух грошових 

коштів», де вся діяльність поділяється на фінансову, інвестиційну та поточну. 

Під фінансовою діяльністю тут розуміється діяльність, пов'язана з 

короткостроковими фінансовими вкладеннями: випуск облігацій та інших 

цінних паперів короткострокового характеру, вибуття раніше придбаних на 

строк до 12 місяців акцій, облігацій тощо; під інвестиційною – діяльність, 

пов'язана з капітальними вкладеннями організації у зв'язку з придбанням 

земельних ділянок, будинків і іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних 

активів та інших необоротних активів, а також їх продажем, із здійсненням 

довгострокових фінансових вкладень в інші підприємства, випуском облігацій 

та інших цінних паперів довгострокового характеру тощо; під поточною – 
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діяльність організації у відповідності з цілями і завданнями її створення, що, як 

правило, переслідує одержання прибутку як основної мети існування.  

Однак, окрім того, термін «фінансова діяльність» можна розглядати й 

ширше у розумінні організації фінансово-господарської діяльності в цілому. 

Таким чином, тут має місце комплексний підхід до розуміння фінансової 

діяльності: вся діяльність організації розподіляється на фінансову і виробничу. 

Звичайно, в порівнянні з першим підходом такий поділ діяльності не може мати 

чіткої межі. Зокрема, В. В. Ковальов [92] виділяє фінансову і господарську 

діяльність і, внаслідок цього, пропонує розмежовувати такі складові 

економічного аналізу як фінансовий аналіз і аналіз господарської діяльності. 

Отже, якщо фінансова діяльність – це діяльність, пов'язана з рухом 

(формування, розподіл, використання) фінансових ресурсів суб’єкту 

господарювання, як це було визначено у першому розділі, то останні являють 

собою грошові доходи та надходження, призначені для виконання фінансових 

зобов'язань підприємства перед працівниками, державою, контрагентами, 

фінансово-кредитними установами та іншими господарюючими суб'єктами 

економіки; а так само для здійснення витрат з метою розвитку процесів 

розширеного відтворення, що й повинно забезпечити максимізацію добробуту 

власників підприємства у поточному та перспективному періоді шляхом 

максимізації його ринкової вартості. 

Для цілей даної роботи під комплексним аналізом ефективності 

фінансової діяльності визначимо системне комплексне дослідження 

фінансового стану, що дозволяє провести всебічну оцінку фінансової діяльності 

організації, що задовольняє потребам в інформації широкому колу 

користувачів, з метою оцінки якості його діяльності. Комплексність аналізу 

передбачає використання певної сукупності показників, яка «в порівнянні з 

окремими показниками ... є якісно новим утворенням і завжди більш значима, 

ніж сума окремих її частин, тому що крім відомостей окремих сторін 

описуваного явища вона несе певну нову інформацію, що з'являється в 

внаслідок взаємодії цих сторін» [99, с. 90]. В. В. Ковальов виділяє три основні 
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вимоги, яким повинна задовольняти система показників: а) всебічність 

охоплення досліджуваного об'єкта показниками системи, б) взаємозв'язок цих 

показників, в) верифікованість – цінність якісних показників виникає тоді, коли 

зрозуміла інформаційна база показників і алгоритм розрахунку. 

Отже, узагальнюючи існуючі практики аналізу фінансів підприємств [7; 

19; 32-34; 92-99] відзначимо, що комплексний підхід до аналізу фінансової 

діяльності суб’єкту господарювання включає: аналіз платоспроможності та 

ліквідності; аналіз рентабельності; аналіз ділової активності; аналіз фінансової 

стійкості; аналіз ймовірності банкрутства. 

Ліквідність і платоспроможність підприємств є одним із найбільш 

вживаними поняттями фінансової науки і найбільш популярними об’єктами 

фінансового аналізу й управління. В загальному розумінні можна визначити 

ліквідність як здатність активів підприємства за будь-яких обставин 

перетворюватися на гроші без втрати ринкової вартості для здійснення 

платежів, які пов’язані, насамперед із покриттям своїх зобов’язань, а 

платоспроможність підприємства – це здатність підприємства в повному обсязі 

та в строк погашати всі свої зобов’язання, фінансувати свою діяльність та 

покривати непередбачувані борги за рахунок внутрішніх і зовнішніх коштів, 

забезпечувати оптимальну структуру зобов’язань та належну їх якість, 

відповідно до структури активів та їх якості, виділених за здатністю 

перетворення в гроші, а також брати на себе юридичну відповідальність за свої 

зобов’язання та їх порушення. [100] 

Аналіз балансу підприємств України за період 2009-2013 рр. за видами 

економічної діяльності свідчить наступне. В цілому зведений баланс 

підприємств можна вважати ліквідним, про що свідчить розрахунок 

коефіцієнту мобільності балансу (табл. 2.1). Можна бачити, що в структурі 

балансу необоротних і оборотних активів практично порівно, при чому частка 

оборотних зростає, що дозволяє засвідчити зростання ліквідності підприємств в 

цілому. Щодо окремих видів діяльності, то розрахунки в цілому відображають 

їх галузеву спрямованість.  
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Таблиця 2.1 

Коефіцієнт мобільності зведеного балансу підприємств України   (на 

початок року) 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього по економіці 0,50 0,54 0,55 0,54 0,54 

у тому числі            

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0,55 0,59 0,61 0,63 0,62 

промисловість 0,48 0,52 0,51 0,45 0,45 

будівництво 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів  0,78 0,79 0,81 0,82 0,81 

діяльність готелів та ресторанів 0,26 0,29 0,27 0,30 0,31 

діяльність транспорту та зв'язку 0,24 0,27 0,29 0,34 0,36 

фінансова діяльність 0,66 0,78 0,78 0,76 0,77 

операції з нерух. майн., оренда, інжиніринг та послуги підп-цям 0,33 0,35 0,36 0,31 0,33 

освіта 0,25 0,25 0,27 0,27 0,27 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,22 0,22 0,24 0,20 0,24 

Джерело: розраховано автором на основі [101] 

На початок 2014 р. найбільша частка оборотних активів спостерігалась в 

торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку – 81%, найменша – 0,24% – в освіті, що в цілому є допустимим. Також 

можна відзначити, що в цілому за всіма видами економічної діяльності за 

період 2009-2013 рр. питома вага оборотних активів у балансі зросла.  

Аналіз динаміки оборотних активів свідчить, що в цілому по економіці 

оборотні активи підприємств зросли на 75,47% (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Приріст оборотних активів підприємств за видами економічної 

діяльності, % 

Вид діяльності 
2010 2011 2012 2013 

2013 до 

2010  

Усього по економіці 17,74 15,89 13,04 5,06 75,47 

у тому числі       

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 21,26 39,32 23,64 12,67 149,19 

промисловість 16,70 12,97 10,16 6,69 62,18 

будівництво 1,82 20,13 50,28 15,28 138,76 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів  13,21 16,54 6,58 1,70 58,65 

діяльність готелів та ресторанів 13,77 5,99 35,88 13,10 109,93 

діяльність транспорту та зв'язку 16,84 23,89 42,85 10,34 133,75 

фінансова діяльність 90,10 1,57 20,23 -11,34 115,53 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям 1,27 20,61 -65,61 15,42 -45,70 

освіта 0,24 17,14 7,05 0,91 34,12 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 32,89 12,70 -15,00 37,47 58,23 

Джерело: розраховано автором на основі [102] 
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Таблиця 2.3 

Приріст елементів оборотних активів підприємств за видами економічної діяльності, % 

 

запаси дебіторська заборгованість 

2010 2011 2012 2013 
2013 до 

2010  
2010 2011 2012 2013 

2013 до 

2010  

Усього по економіці 31,83 20,86 9,60 -0,73 81,25 12,88 9,10 13,43 4,51 46,00 

у тому числі            

сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство 
16,54 35,49 11,93 -8,17 85,69 30,35 27,00 34,61 15,17 156,64 

промисловість 20,58 15,85 9,23 8,10 69,18 14,06 10,99 9,60 2,81 42,66 

будівництво -8,39 21,19 69,09 26,16 147,94 -1,29 13,57 49,80 6,76 79,29 

торгівля; ремонт автомобілів, побут виробів 

та предметів особистого вжитку 
11,55 21,69 8,55 2,29 58,17 10,23 4,20 7,21 2,24 25,89 

діяльність готелів та ресторанів 12,17 10,85 32,43 11,98 86,59 37,75 12,61 42,49 15,85 156,05 

діяльність транспорту та зв'язку 29,58 22,19 19,09 6,10 110,45 18,24 26,19 29,50 17,51 127,07 

фінансова діяльність 4634,44 -0,41 -2,25 -20,03 3586,10 36,43 4,11 28,64 -17,46 50,81 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг підпр-цям 
-28,54 44,51 -87,75 12,77 -82,21 6,97 9,00 -59,28 5,82 -49,76 

освіта 14,76 8,33 -12,26 -7,53 1,57 -7,00 11,36 16,19 -8,12 10,56 

охорона здоров’я та надання соц. допомоги -0,58 26,46 -2,46 10,87 46,21 60,41 -0,44 -4,89 41,72 115,28 

 

Джерело: розраховано автором на основі [102] 
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Продовження табл. 2.3 

 

поточні фінансові інвестиції грошові кошти 

2010 2011 2012 2013 
2013 до 

2009 
2010 2011 2012 2013 

2013 до 

2009 

Усього по економіці 21,14 25,32 22,69 -1,14 84,15 22,11 25,57 19,21 10,14 101,32 

у тому числі            

сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
10,55 3,16 100,67 -13,52 97,90 5,63 40,71 15,63 9,67 88,48 

промисловість 12,65 -1,37 6,72 -6,72 10,61 35,55 20,98 25,55 8,29 122,93 

будівництво 34,91 68,09 33,81 12,52 241,45 22,10 14,75 8,11 32,79 101,15 

торгівля; ремонт автомобілів, побут 

виробів та предметів особ. вжитку 
41,70 56,45 15,56 -16,56 113,74 28,37 38,87 -0,37 21,19 115,24 

діяльність готелів та ресторанів -28,20 -34,86 43,20 -36,75 -57,64 21,56 13,92 0,19 0,02 38,77 

діяльність транспорту та зв'язку 19,54 85,27 203,82 11,54 650,49 5,20 2,49 110,50 -13,79 95,67 

фінансова діяльність 16,36 -3,81 38,31 4,89 62,39 17,90 16,65 16,43 -6,06 50,42 

операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям 

6,41 21,08 -63,34 15,98 -45,22 18,72 35,38 -70,33 88,34 -10,17 

освіта -6,02 28,80 -31,06 1,80 -15,04 9,33 31,69 -0,26 11,13 59,59 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
51,76 1,52 -59,12 15,68 -27,14 3,50 48,85 -13,61 48,43 97,55 

 

Джерело: розраховано автором на основі [102] 
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В цілому по усім видам діяльності можна засвідчити нестабільність 

приросту оборотних активів, що є наслідком кризи 2009 р. та подальшої 

фінансово-економічної нестабільності. Оцінка динаміки оборотних активів за 

елементами (див. табл. 2.3) також демонструє нестабільність їх зміни. Разом із 

цим, найбільші темпи приросту демонструють грошові кошти, поточні 

фінансові інвестиції, що може свідчити про зростання мобільності активів 

вітчизняних підприємств в цілому. 

Розрахунок показнику постійного активу (див. табл. 2.4) демонструє, що 

власний капітал підприємств як основне джерело розвитку підприємницької 

діяльності, особливо в умовах нестабільності,  не покриває необоротні активи, а 

отже для їх фінансування частково та фінансування оборотних активів 

використовується запозичений капітал.  

Таблиця 2.4 

Коефіцієнт постійного активу підприємств за видами економічної 

діяльності (на початок року) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Усього по економіці 1,37 1,28 1,29 1,29 1,35 

у тому числі       

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0,88 0,77 0,70 0,69 0,75 

промисловість 1,35 1,37 1,42 1,41 1,43 

будівництво 2,14 2,36 2,62 3,24 3,30 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 2,15 2,02 1,82 1,75 2,23 

діяльність готелів та ресторанів 1,43 1,51 1,68 1,89 1,85 

діяльність транспорту та зв'язку 1,34 1,33 1,35 1,36 1,43 

фінансова діяльність 0,81 0,37 0,37 0,44 0,41 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 1,39 1,45 1,47 1,97 2,13 

освіта 1,03 1,04 1,03 1,01 1,03 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1,60 1,64 1,73 1,66 1,67 

Джерело: розраховано автором на основі [102] 

Якщо для промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва цей показник 

рекомендовано повинен бути в межах 0,8-1,0 [103, с. 11], то розрахунки 

свідчать значні відхилення. Особливо критичним є значення коефіцієнту для 

будівництва (3,3 на 1.01.2014 р.). Перевищення значення над 1 в цілому 

свідчить про використання короткострокового, запозиченого капіталу для 
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фінансування довгострокових активів, що є загрозою для фінансової стійкості 

підприємств у майбутньому. Разом з цим, сільське господарство і фінансова 

діяльність мають показник менше 1, що також є незадовільним. В цьому 

випадку оборотні активи фінансуються за рахунок власного капіталу, який 

відповідно ефекту фінансового левериджу є дорожчим, ніж запозичений. Такий 

стан для сільського господарства можна також пояснити недоступністю 

кредитних ресурсів, що стримує його розвиток, на зважаючи на 

конкурентоспроможність, наявність потенціалу економічного розвитку. 

Значення коефіцієнту для фінансової діяльності та його динаміка є наслідком 

фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр., відтоку іноземного капіталу із 

банківського сектору, нестабільності фінансового сектору в цілому.  

Динаміка необоротних активів характеризується зниженням їх питомої 

ваги у сукупних активах зведеного балансу підприємств (табл. 2.5), що 

характеризує зниження виробничого потенціалу в цілому, не зважаючи на те, 

що в абсолютному вимірі вартість необоротних активів зросла на 53,99%.  

Таблиця 2.5 

Динаміка необоротних активів підприємств за видами економічної 

діяльності (на початок року) 

 

 

Частка в активах Відхилення 

2013 до 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього по економіці 0,50 0,46 0,45 0,46 0,46 53,99 

у тому числі             

сільське госп-во, мисливство, ліс гос-во 0,45 0,41 0,39 0,37 0,38 89,77 

промисловість 0,52 0,48 0,49 0,55 0,55 90,95 

будівництво 0,45 0,43 0,40 0,38 0,36 75,05 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 37,49 

діяльність готелів та ресторанів 0,74 0,71 0,73 0,70 0,69 67,75 

діяльність транспорту та зв'язку 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 34,33 

фінансова діяльність 0,34 0,22 0,22 0,24 0,23 28,76 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям 0,67 0,65 0,64 0,69 0,67 -46,01 

освіта 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 20,45 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 0,78 0,78 0,76 0,80 0,76 39,70 

Джерело: розраховано автором на основі [101]  
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Позитивні зміни щодо необоротних активів можна виявити в 

промисловості. Найнижча питома вага необоротних активів у структуру 

сукупних активів характерна для торгівлі (19% на 1.01.2014 р.), фінансової 

діяльності (23%), будівництва (36%), сільського господарства (38%). Якщо для 

торгівлі низький рівень необоротних активів є допустимим, то для інших видів 

діяльності це свідчить про незадовільний стан, структуру активів. Зниження 

частки необоротних активів у сільському господарстві, будівництві, у галузі 

готелі і ресторани, транспорт і зв'язок є негативним і свідчить про низькі темпи 

оновлення основних фондів і нематеріальних активів, низький рівень 

технічного забезпечення. 

В цілому для підприємств характерний високий рівень зносу необоротних 

активів (табл. 2.6). При цьому практично для підприємств усіх видів діяльності 

він за період 2009-2013 рр. не змінюється.  

Таблиця 2.6 

Рівень зносу необоротних активів підприємств за видами економічної 

діяльності (на початок року), % 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього по економіці 66,04 80,55 81,17 80,18 81,74 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 35,70 37,33 35,14 35,60 38,43 

промисловість 59,94 60,70 61,93 55,29 56,84 

будівництво 46,19 46,51 52,51 46,46 47,36 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 31,81 32,79 31,91 34,93 36,14 

діяльність готелів та ресторанів 22,56 25,33 26,62 26,16 27,58 

діяльність транспорту та зв'язку 86,69 95,24 95,60 95,58 96,12 

фінансова діяльність 23,86 26,77 29,01 28,34 36,77 

операції з нерухомим майном, оренда, послуги підприємцям 42,42 43,25 42,21 34,52 37,03 

освіта 31,39 34,21 35,20 37,30 39,73 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 34,29 36,24 37,23 38,80 40,65 

Джерело: розраховано автором на основі [104]  

В цілому можна констатувати, що лише близько 18% необоротних 

активів придатні до експлуатації, решта функціонують за рахунок здійснення 

додаткових витрат на ремонт. 

Якщо порівняти рівень зносу основних засобів (табл. 2.7), то в цілому по 

економіці можна відзначити, що він менше, ніж рівень зносу необоротних 



 88 

активів. Це свідчить про вкрай незадовільний стан нематеріальних активів, які в 

умовах постіндустріального розвитку відіграють вирішальне значення для 

забезпечення конкурентоспроможності. Хоча для окремих видів діяльності 

характерна протилежна ситуація: рівень зносу основних засобів вище, ніж 

необоротних в цілому (будівництво, торгівля, готелі і ресторани, охорона 

здоров’я і соціальна допомога), що відображає лише галузеві особливості. 

Таблиця 2.7 

Коефіцієнт зносу основних засобів підприємств за видами 

економічної діяльності (на початок року), % 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього по економіці 60 74,9 75,9 76,7 77,3 

у тому числі       

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 39,6 40,8 32,6 34,6 35,8 

промисловість 61,8 63 56,8 57,3 56,9 

будівництво 46 50,1 58,8 55,1 51,9 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 28,7 32,1 37,1 42 39,5 

діяльність готелів та ресторанів 42,1 43,4 32,4 33,4 34,8 

діяльність транспорту та зв'язку 83,9 94,4 95,6 96 87,03 

фінансова діяльність 26,1 28,7 35,3 45,6 40,2 

операції з нерухомим майном, оренда, послуги підприємцям 42,3 44,2 40,7 42,5 40,4 

освіта 62,4 62,5 43,7 43,6 44,9 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 46,7 50,8 42,4 42,4 45,7 

Джерело: розраховано автором на основі [105]  

При цьому інвестиційна діяльність в економіці України характеризується 

низькою активністю (рис. 2.1.), що не дозволяє своєчасно і в повному обсязі 

відновлювати необоротні активи, що вибувають. 

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягів капітальних інвестицій, у 2009-2013 рр.,  

% до відповідного періоду попереднього року 

Джерело: [106] 
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Ситуація погіршується й тим, що основним джерелом відтворення 

необоротних активів є власні кошти (рис. 2.2.), що є стримуючим фактором. 

 

Рис. 2.2. Структура джерел фінансування капіталовкладень в Україні, % 

Джерело: [106] 

Інвестиційна діяльність у 2013 році характеризується зменшенням обсягу 

валового нагромадження основного капіталу на 6,6 %,  скороченням частки 

валового нагромадження у структурі ВВП на 18,2 % [108]. Такий перерозподіл 

ВВП свідчить: доходи перерозподіляються на користь споживання,  не 

забезпечується розширене відтворення виробництва, технологічне 

переозброєння виробничої бази не відбувається, знижується інноваційна 

складова реальної економіки. 

Статистичні данні також свідчать про те, що спостерігається наростання 

негативних тенденцій в інвестиційній діяльності основних видів економічної 

діяльності – промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, 

торгівлі. 47,8 % всього обсягу капітальних інвестицій приходиться на 

промисловість і сільське господарство, але останні роки їх інвестиційна 

активність неухильно згасала: зростання обсягу капітальних інвестицій у 

промисловості  в 2013 р. становив лише 0,3 %, у сільському, лісовому та 

рибному господарстві – 0,1 %. Можна констатувати  стрімке скорочення 

інвестицій в усі галузі соціальної сфери в 2013 р.: у професійну, наукову та 

технічну діяльність – на 64,7 %, державне управління й оборону – на 41,3 %, 
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освіту – на 35,5 %, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – на 28,1 

% [106]. Отже, можна засвідчити, що відбувається обмеження розвитку 

людського капіталу, який є основою економічного розвитку в 

постіндустріальному суспільстві.  

Погіршується й ситуація із залученням в українську економіку 

іноземного капіталу. За 2013 р. в економіку іноземними інвесторами вкладено 

5677,3  млн дол. США ПІІ (акціонерного капіталу), що становить 94,4 % від 

2012 р. та 87,7 % – 2011 р. Майже половину ПІІ спрямовано у сферу оптової та 

роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 29,3 % – у 

промисловість. Натомість зі сфери фінансової, страхової діяльності за рік 

виведено майже 1,1 млрд дол. США, що виступило чинником послаблення 

фінансової стабільності [106]. 

Розрахунок оновлення основних засобів (табл. 2.8) демонструє зниження 

до критичного рівня: 0,12 в цілому по економіці. Негативним є від’ємні 

значення коефіцієнту, що свідчить: в окремі роки спостерігається лише вибуття 

основних засобів (готелі і ресторани, торгівля,  фінансова діяльність, операції з 

нерухомістю, охорона здоров’я та соціальна допомога.  

Таблиця 2.8 

Коефіцієнт оновлення основних засобів підприємств за видами 

економічної діяльності  

 2010 2011 2012 2013 

Усього по економіці 0,41 0,10 0,19 0,12 

у тому числі      

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0,09 0,04 0,14 0,12 

промисловість 0,12 0,01 0,30 0,08 

будівництво -0,05 0,03 0,14 0,09 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 0,07 0,14 0,11 -0,12 

діяльність готелів та ресторанів 0,10 -0,20 0,11 0,11 

діяльність транспорту та зв'язку 0,64 0,17 0,18 0,13 

фінансова діяльність 0,06 -8,42 0,85 0,30 

операції з нерухомим майном, оренда, послуги підприємцям 0,07 -0,04 0,14 -0,36 

освіта 0,07 -23,09 0,04 0,03 

охорона здоров’я та соціальна  допомога -0,11 -4,07 0,08 0,04 

Джерело: розраховано автором на основі [105]  
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Отже, стан необоротних активів підприємств в цілому можна 

характеризувати як незадовільний, що є результатом хронічного дефіциту 

вільних коштів, високої вартості залучення фінансових ресурсів, невиваженої 

політики оновлення виробничих фондів, підвищення рівня інноваційності 

виробництва, товарів, послуг тощо. 

Аналіз ефективності використання основних засобів підприємств по 

економіці в цілому демонструє зниження ефективності з 0,8 на кінець 2010 р. 

до 0,4 на кінець 2013 р. (табл. 2.9). На кінець 2013 р. 1 грн. середньорічної 

вартості основних засобів в цілому по економіці забезпечувало 0,4 грн. чистого 

доходу (виручки) від реалізації продукції, послуг, робіт, що є вкрай негативним. 

Оберненим показником до капіталовіддачі є капіталомісткість, значення 

якої найвищим є на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим 

майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (15,6) та сфері 

транспорту і зв’язку (21,3). 

Таблиця 2.9 

Ефективність використання основних засобів підприємств за видами 

економічної діяльності  

 

 

капіталовіддача капіталоємкість 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Усього по економіці 0,8 0,7 0,5 0,4 1,3 1,4 2,0 2,4 

у тому числі          

сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 

промисловість 1,3 1,5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 

будівництво 1,6 2,2 2,2 1,9 0,6 0,4 0,5 0,5 

торгівля; ремонт автомобілів, побут 

виробів та предметів особистого вжитку 16,4 17,7 12,6 12,7 0,1 0,1 0,1 0,1 

діяльність готелів та ресторанів 0,5 0,5 0,6 0,5 2,2 1,8 1,6 1,8 

діяльність транспорту та зв'язку* 0,1 0,1 0,1 0,05 7,6 10,3 17,7 21,3 

фінансова діяльність 2,9 5,9 7,2 2,1 0,4 0,2 0,1 0,5 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг підпр-цям 0,3 0,4 0,1 0,1 2,9 2,5 17,1 15,6 

освіта 0,0 0,0 0,6 0,6 42,9 22,5 1,7 1,8 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 0,1 0,2 0,7 0,7 9,1 4,7 1,5 1,5 

Джерело: розраховано автором на основі [105] 

*- значні коливання показників в 2011 р. можна пояснити переходом від КВЕД-2005 до КВЕД-2010. 
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Також можна відзначити високий рівень диференціації ефективності 

використання основних засобів за видами діяльності. Найвищий рівень 

капіталовіддачі демонструє на початок 2014 р. торгівля (12,7), фінансова 

діяльність (7,6), найнижчий – транспорт і зв'язок (0,05), операції з нерухомістю 

(0,1).  

Отже, аналіз основних засобів на підприємствах України, свідчить про 

неефективність їх використання, оскільки коефіцієнт зносу значно перевищує 

нормативне значення (0,5 [109]), тоді коли обсяг введених в експлуатацію 

нових основних засобів не в змозі суттєво покращити ступінь зношеності 

основних фондів. Показники ефективності використання основних засобів 

свідчать про неефективність їх експлуатації, особливо в тих галузях, де в 

залежності від специфіки діяльності їх питома вага в структур необоротних 

активів значна.  

Ліквідувати негативний вплив зношення основних засобів на їх 

продуктивність можна шляхом впровадження ефективної стратегії відтворення 

основних засобів. Адже відтворення основних виробничих засобів – це процес 

безперервного їх оновлення. Втім, просте підвищення амортизаційних норм не 

забезпечить у сучасних умовах вагомого поліпшення стану основних фондів, 

тобто стимулювати прискорене введення основних фондів доцільно за рахунок 

підвищення інвестиційної активності, розширення джерел фінансування 

інвестицій. Разом із цим, розрахунки демонструють, що рівень капітальних 

інвестицій в оновлення основних засобів є достатньо низьким: в цілому по 

економіці за період 2010-2013 рр. – 14%. Найвищий рівень демонструє 

будівництво – 213%, торгівля – 81%, сільське господарство – 52 %. Втім 

транспорт і зв'язок – лише 4%, операції з нерухомістю – 7%. [105]  

Аналіз структури капітальних інвестицій вітчизняних підприємств 

свідчить, що практично усі кошти використовуються на вкладення в 

матеріальні активи (2013 р. – 96%), в нематеріальні активи – вкладення 

незначні (2013 р. – 4%). В капітальний ремонт в 2013 р. направлено 7%, інші 

93% – на придбання нових основних засобів. 
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В результаті можна узагальнити, що стан і структура основних і 

оборотних засобів підприємств України в цілому не є стійкими, не 

відповідають вимогам забезпечення економічного зростання, що в цілому є 

наслідком системної нестабільності національної економіки. Втім кожний вид 

економічної діяльності окремо розвивається за власними принципами, 

закономірностями, що визначається сформованим менеджментом, власністю. 

Чистий оборотний капітал (норматив – більше 0) як один з основних 

показників ліквідності й платоспроможності (табл. 2.10) в цілому демонструє 

позитивне значення, позитивну динаміку.  

Таблиця 2.10 

Чистий оборотний капітал підприємств за видами економічної 

діяльності (на початок року), млн. грн.  

 

 

Частка в активах 2013 до 

2009, 

% 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього по економіці 188521,00 338624,10 400903,60 448294,10 379703,30 101,41 

у тому числі        

сільське госп-во, мисливство, 

лісове гос-во 
32506,90 46683,40 69986,10 81806,30 81840,30 151,76 

промисловість 56795,60 46672,70 58218,40 74556,40 54816,30 -3,48 

будівництво 12778,60 6102,60 5615,30 8227,80 11777,00 -7,84 

торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та особ. вжитку 
13499,90 32836,60 53146,50 66743,40 47725,00 253,52 

діяльність готелів та ресторанів -254,60 108,00 -1699,10 -828,70 -1972,80 -674,86 

діяльність транспорту та зв'язку 2740,60 1346,30 -804,10 4614,50 -1787,00 -165,20 

фінансова діяльність 63581,20 172207,60 178763,60 190326,50 176605,50 177,76 

операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та послуги 

підприємцям 

9385,50 36382,90 40572,70 -24063,60 -17491,20 -286,36 

освіта 90,50 54,80 65,40 71,70 97,20 7,40 

охорона здоров’я та соц.  допомога -219,50 -204,70 -224,60 -715,20 -974,30 -343,87 

Джерело: розраховано автором на основі [101]  

За період 2009-2013 рр. він збільшився на 101,4%. Разом з цим, окремі 

види діяльності в окремі періоди мають негативне значення ЧОК – готелі і 

ресторани, транспорт і зв'язок, операції з нерухомістю, охорона здоров’я та 

соціальна допомога.  Крім того такі види, як промисловість, будівництво, 

торгівля, транспорт і зв'язок, готелі і ресторани, операції з нерухомістю за 
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даний період демонструють зниження абсолютного значення ЧОК, що свідчить 

про зниження рівня ліквідності та платоспроможності. 

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності (табл. 2.11) 

свідчить, що більшість показників групи в цілому по економіці відповідають 

нормативу. Виключенням є коефіцієнт власної платоспроможності. 

Таблиця 2.11 

Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності підприємств за 

видами економічної діяльності  

 

 норматив 2009 2010 2011 2012 2013 

Абсолютна ліквідність 

Усього по економіці >0 

збільшення 

0,15 0,20 0,21 0,21 0,20 

у тому числі            

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,17 0,18 0,17 0,16 0,14 

промисловість  0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 

будівництво  0,18 0,23 0,23 0,21 0,21 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,13 0,17 0,22 0,21 0,19 

діяльність готелів та ресторанів  0,39 0,31 0,22 0,23 0,17 

діяльність транспорту та зв'язку  0,26 0,22 0,20 0,30 0,24 

фінансова діяльність  0,80 0,99 0,79 0,72 0,92 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,20 0,22 0,24 0,19 0,23 

освіта  0,39 0,43 0,43 0,41 0,46 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,33 0,32 0,34 0,21 0,21 

Поточна ліквідність 

Усього по економіці 0,6-0,8 0,89 0,92 0,90 0,90 0,89 

у тому числі             

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,93 1,09 1,07 1,10 1,13 

промисловість  0,84 0,81 0,80 0,81 0,79 

будівництво  0,92 0,86 0,84 0,81 0,80 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,83 0,86 0,85 0,86 0,84 

діяльність готелів та ресторанів  0,82 0,87 0,69 0,79 0,73 

діяльність транспорту та зв'язку  0,86 0,82 0,79 0,86 0,83 

фінансова діяльність  1,84 1,95 2,06 1,82 2,02 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,85 0,99 0,92 0,79 0,84 

освіта  1,10 0,99 1,00 1,03 1,08 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,69 0,77 0,73 0,58 0,62 

Коефіцієнт покриття  

Усього по економіці >1 1,11 1,18 1,18 1,18 1,14 

у тому числі             

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,65 1,87 2,00 1,90 1,72 
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промисловість  1,12 1,08 1,09 1,10 1,07 

будівництво  1,17 1,07 1,06 1,05 1,07 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  1,02 1,05 1,07 1,08 1,05 

діяльність готелів та ресторанів  0,96 1,02 0,81 0,92 0,85 

діяльність транспорту та зв'язку  1,04 1,02 0,99 1,03 0,99 

фінансова діяльність  1,86 2,94 3,08 2,49 2,67 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  1,03 1,13 1,12 0,84 0,89 

освіта  1,22 1,12 1,12 1,13 1,18 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,89 0,92 0,92 0,76 0,76 

Коефіцієнт власної платоспроможності 

Усього по економіці >1 0,11 0,18 0,18 0,18 0,14 

у тому числі             

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,65 0,87 1,00 0,90 0,72 

промисловість  0,12 0,08 0,09 0,10 0,07 

будівництво  0,17 0,07 0,06 0,05 0,07 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,02 0,05 0,07 0,08 0,05 

діяльність готелів та ресторанів  -0,04 0,02 -0,19 -0,08 -0,15 

діяльність транспорту та зв'язку  0,04 0,02 -0,01 0,03 -0,01 

фінансова діяльність  0,86 1,94 2,08 1,49 1,67 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,03 0,13 0,12 -0,16 -0,11 

освіта  0,22 0,12 0,12 0,13 0,18 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  -0,11 -0,08 -0,08 -0,24 -0,24 

забезпеченість власним оборотним капіталом (ВОК) 

Усього по економіці >0,1 0,10 0,15 0,16 0,15 0,12 

у тому числі         

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,39 0,46 0,50 0,47 0,42 

промисловість  0,10 0,07 0,08 0,09 0,07 

будівництво  0,15 0,07 0,05 0,05 0,06 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,02 0,04 0,06 0,07 0,05 

діяльність готелів та ресторанів  -0,04 0,02 -0,23 -0,08 -0,17 

діяльність транспорту та зв'язку  0,04 0,02 -0,01 0,03 -0,01 

фінансова діяльність  0,46 0,66 0,67 0,60 0,63 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,03 0,12 0,11 -0,19 -0,12 

освіта  0,18 0,11 0,11 0,11 0,15 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  -0,12 -0,09 -0,09 -0,32 -0,32 

Джерело: розраховано автором на основі [101-102; 110-111] 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2014 р. найвище значення 

має в фінансовій діяльності, освіті, транспорті і зв’язку, найнижче – в 

промисловості, сільському господарстві, що в цілому відображає особливості 
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формування структури активів за видами діяльності. За всіма видами діяльності 

коефіцієнт відповідає нормативу. 

Найвище значення коефіцієнту швидкої ліквідності спостерігається у 

фінансовій діяльності, сільському господарстві, освіті, найнижче – в охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги, готелі і ресторани, промисловості. В 

цілому показники відповідають нормативу. 

Коефіцієнт покриття, який характеризує загальну ліквідність 

підприємства, демонструє відповідність нормативу в цілому по економіці (на 

початок 2014 р. – 1,14), за більшістю видів діяльності, за виключенням 

діяльності готелів і ресторанів, транспорту і зв’язку, операцій з нерухомістю, 

охорони здоров’я і соціальної допомоги, для яких норматив не виконується. 

Норматив коефіцієнту власної платоспроможності на початок 2014 р. в 

цілому виконується лише підприємствами фінансової діяльності. Для частини 

видів діяльності, зокрема діяльність готелів і ресторанів, транспорту і зв'язку, 

операції з нерухомістю, охорона здоров’я він взагалі має негативне значення.   

Показник забезпеченості власним оборотним капіталом в цілому на 

початок 2014 р. задовольняє норматив, але по окремим видам діяльності він не 

лише не виконується, а й має від’ємне значення: діяльність готелів і ресторанів, 

транспорту і зв’язку, операцій з нерухомістю, охорона здоров’я та соціальна 

допомога. Саме підприємства цих видів діяльності демонструють найгірший 

стан платоспроможності і ліквідності у вітчизняній економіці. 

Отже, не зважаючи на відповідність основних показників ліквідності та 

платоспроможності нормативам, в цілому забезпечення ліквідності та  

платоспроможності вітчизняних підприємств має дисбаланси. Розрахунки в 

цілому свідчать, що у суб’єктів господарювання недостатньо власного капіталу 

для забезпечення формування оборотних засобів, на їх фінансування 

використовується довгостроковий позиковий капітал, що нераціонально, 

виходячи із умов його обслуговування. Окрім того, хоча в майбутньому 

можливо зростання ліквідності, але цей цикл дуже короткий й не дозволяє 



 97 

забезпечити достатній рівень власної платоспроможності вітчизняних 

підприємств, що підтверджується розрахунками на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності підприємств 

зведеного балансу 

Джерело: розраховано на основі [101] 

Важливо також відзначити, що значення показників абсолютної та 

швидкої ліквідності для підприємств зведеного балансу знаходяться біля 

верхньої межі нормативу, що також є свідченням нераціонального 

використання оборотних коштів суб’єктами господарювання, особливо, коли 

частина з них формується за рахунок запозичених коштів, що, окрім того, є 

додатковим чинником зниження власної платоспроможності в майбутньому. 

Негативним, на нашу думку, є й те, що стан та динаміка усіх показників 

для більшості видів діяльності є нестабільними. 

В умовах ринкової економіки важливо забезпечити платоспроможність не 

лише в короткостроковому періоді, а й на перспективу, що потребує аналізу 

фінансової стійкості, яка є комплексною, багатофакторною характеристикою 

фінансової діяльності підприємства. В економічній літературі фінансову 

стійкість характеризують як забезпеченість активів підприємства стійкими 

джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від 

випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів [98; 112], тобто 

через поняття «стабільність», «сталість», «рівновага» [113-114]. Стабільність є 

відображенням стабільного перевищення доходів над видатками, забезпечує 

вільне маневрування коштів підприємства [115], сталість характеризує 

незмінність показників протягом тривалого періоду в умовах дії факторів 
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внутрішнього і зовнішнього середовища; рівновага демонструє збалансованість 

фінансових показників. 

Мамонтова Н. А. стверджує, що фінансова стійкість – це такий стан 

підприємства, за якого забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне 

перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне 

управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і 

реалізації продукції, розширення й оновлення виробництва, оскільки дане 

визначення охоплює аналіз всіх сфер діяльності підприємства, що і включає в 

себе поняття «фінансова стійкість» [116], а отже вважаємо аналіз фінансової 

стійкості є визначальним для оцінки дефективності фінансової діяльності 

вітчизняних підприємств. 

Аналіз структури капіталу підприємств зведеного балансу в цілому по 

економіці демонструє, що питома вага власного капіталу менше, ніж 

запозиченого (табл. 2.12), що порушує правило «50/50»[27, с. 73] і свідчить в 

цілому про незадовільний стан фінансової стійкості.  

Таблиця 2.12 

Структура капіталу підприємств за видами економічної діяльності  

 

Власний капітал Запозичений капітал 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього по економіці 0,36 0,35 0,34 0,35 0,34 0,64 0,65 0,66 0,65 0,66 

у тому числі            

сільське господарство, 

мисливство, лісове госп-во 0,50 0,53 0,54 0,54 0,50 0,50 0,47 0,46 0,46 0,50 

промисловість 0,38 0,35 0,34 0,39 0,39 0,62 0,65 0,66 0,61 0,61 

будівництво 0,20 0,17 0,15 0,11 0,11 0,80 0,83 0,85 0,89 0,89 

торгівля; ремонт ав-білів, 

поб. виробів, особ. вжитку 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,90 0,90 0,90 0,90 0,92 

діяльність готелів та 

ресторанів 0,51 0,46 0,43 0,36 0,37 0,49 0,54 0,57 0,64 0,63 

діяльність транспорту та 

зв'язку 0,56 0,55 0,52 0,48 0,45 0,44 0,45 0,48 0,52 0,55 

фінансова діяльність 0,41 0,57 0,58 0,54 0,56 0,59 0,43 0,42 0,46 0,44 

операції з нерухом майном, 

оренда, послуги підп-цям 0,48 0,44 0,43 0,34 0,31 0,52 0,56 0,57 0,66 0,69 

освіта 0,73 0,72 0,70 0,71 0,71 0,27 0,28 0,30 0,29 0,29 

охорона здоров’я та 

надання соц. допомоги 0,48 0,47 0,43 0,48 0,45 0,52 0,53 0,57 0,52 0,55 

Джерело: розраховано автором на основі [105] 
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Найнижчою частка власного капіталу на початок 2014 р. є в торгівлі, 

будівництві, операціях з нерухомістю. Якщо для торгівлі це більш-менш 

прийнятно, враховуючи особливості фінансово-господарської діяльності, то для 

будівництва, особливо враховуючи, що необоротний капітал становить 0,36, це 

є недопустимим. Найбільшу питому вагу власного капіталу демонструє освіта, 

сільське господарство. 

Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості (табл. 2.13) дозволяє 

виявити наступні особливості. 

Таблиця 2.13 

Коефіцієнти фінансової стійкості підприємств за видами економічної 

діяльності  

 

 норматив 2009 2010 2011 2012 2013 

Фінансової незалежності 

Усього по економіці >0,5 [117] 0,36 0,35 0,34 0,35 0,34 

у тому числі             

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,50 0,53 0,54 0,54 0,50 

промисловість  0,38 0,35 0,34 0,39 0,39 

будівництво  0,20 0,17 0,15 0,11 0,11 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 

діяльність готелів та ресторанів  0,51 0,46 0,43 0,36 0,37 

діяльність транспорту та зв'язку  0,56 0,55 0,52 0,48 0,45 

фінансова діяльність  0,41 0,57 0,58 0,54 0,56 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,48 0,44 0,43 0,34 0,31 

освіта  0,73 0,72 0,70 0,71 0,71 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,48 0,47 0,43 0,48 0,45 

Фінансування   0,45 0,47 0,39 0,49 0,49 

Усього по економіці <1, 

зменшення 

1,87 1,87 1,98 1,85 1,96 

у тому числі            

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,00 0,91 0,84 0,87 1,00 

промисловість  1,66 1,91 1,99 1,58 1,61 

будівництво  3,95 4,73 5,89 7,94 8,30 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  9,23 9,16 9,04 9,45 10,84 

діяльність готелів та ресторанів  0,95 1,16 1,33 1,75 1,68 

діяльність транспорту та зв'язку  0,78 0,82 0,92 1,07 1,22 

фінансова діяльність  1,43 1,81 0,93 0,87 0,95 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  1,08 1,28 1,35 1,92 2,18 

освіта  0,38 0,39 0,43 0,41 0,41 

охорона здоров’я та соц іальна допомога  1,08 1,15 1,30 1,10 1,21 
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Маневреність власного капіталу   0,82 0,90 0,64 0,96 0,95 

Усього по економіці >0, 

збільшення 

0,15 0,24 0,25 0,24 0,19 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,44 0,52 0,56 0,55 0,52 

промисловість  0,13 0,11 0,13 0,11 0,08 

будівництво  0,29 0,22 0,22 0,28 0,37 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,19 0,36 0,50 0,63 0,49 

діяльність готелів та ресторанів  0,05 0,01 -0,14 -0,07 -0,14 

діяльність транспорту та зв'язку  0,02 0,01 0,00 0,02 -0,01 

фінансова діяльність  0,78 0,92 0,91 0,84 0,86 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,06 0,09 0,09 -0,17 -0,12 

освіта  0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  -0,05 -0,04 -0,05 -0,13 -0,17 

Фінансового левериджу / фінансового ризику  -0,19 -0,20 -0,14 0,14 0,08 

Усього по економіці <1 1,79 1,87 1,95 1,85 1,93 

у тому числі        

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,00 0,89 0,84 0,87 1,00 

промисловість  1,66 1,89 1,98 1,58 1,60 

будівництво  3,95 4,73 5,89 7,84 8,10 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  9,23 9,16 9,04 9,45 10,77 

діяльність готелів та ресторанів  0,95 1,16 1,33 1,75 1,68 

діяльність транспорту та зв'язку  0,78 0,82 0,92 1,07 1,22 

фінансова діяльність  1,46 0,77 0,73 0,85 0,79 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  1,08 1,25 1,32 1,90 2,18 

освіта  0,38 0,39 0,43 0,41 0,41 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  1,08 1,15 1,30 1,10 1,21 

Покриття інвестицій / фінансової стійкості  1,22 1,11 1,56 1,04 1,05 

Усього по економіці >0,75 0,55 0,53 0,53 0,54 0,53 

у тому числі        

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,66 0,68 0,69 0,66 0,64 

промисловість  0,55 0,51 0,52 0,59 0,58 

будівництво  0,50 0,46 0,43 0,41 0,40 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 

діяльність готелів та ресторанів  0,76 0,71 0,66 0,67 0,64 

діяльність транспорту та зв'язку  0,76 0,73 0,69 0,66 0,64 

фінансова діяльність  0,65 0,73 0,74 0,69 0,71 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  0,70 0,69 0,67 0,63 0,63 

освіта  0,78 0,77 0,75 0,75 0,77 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,74 0,74 0,72 0,71 0,68 

Співвідношення необоротного і оборотного активу 

Усього по економіці >1 0,98 0,82 0,79 0,84 0,86 

у тому числі        
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сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,79 0,69 0,62 0,59 0,60 

промисловість  1,05 0,92 0,92 1,22 1,23 

будівництво  0,78 0,72 0,63 0,59 0,57 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  0,27 0,25 0,22 0,20 0,23 

діяльність готелів та ресторанів  2,80 2,42 2,67 2,32 2,24 

діяльність транспорту та зв'язку  3,15 2,75 2,39 1,96 1,81 

фінансова діяльність  0,50 0,27 0,28 0,31 0,30 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  2,05 1,85 1,75 2,20 2,04 

освіта  2,97 3,01 2,65 2,62 2,67 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  3,51 3,41 3,20 4,00 3,10 

Коефіцієнт постійного капіталу 

Усього по економіці 0,5 1,37 1,28 1,29 1,29 1,35 

у тому числі        

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,88 0,77 0,70 0,69 0,75 

промисловість  1,35 1,37 1,42 1,41 1,43 

будівництво  2,14 2,36 2,62 3,24 3,30 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та особистого вжитку  2,15 2,02 1,82 1,75 2,23 

діяльність готелів та ресторанів  1,43 1,51 1,68 1,89 1,85 

діяльність транспорту та зв'язку  1,34 1,33 1,35 1,36 1,43 

фінансова діяльність  0,81 0,37 0,37 0,44 0,41 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям  1,39 1,45 1,47 1,97 2,13 

освіта  1,03 1,04 1,03 1,01 1,03 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  1,60 1,64 1,73 1,66 1,67 

Джерело: розраховано автором на основі [101; 104-105; 110; 117] 

Недостатній рівень власного капіталу підприємств в цілому по економіці 

та для більшості видів діяльності обумовлює низьке значення коефіцієнту 

фінансової незалежності або автономії (питома вага власного капіталу у 

сукупному капіталі), який не відповідає нормативу. Задовільне значення можна 

засвідчити лише для сільського господарства, фінансової діяльності, освіти. За 

виключенням промисловості, сільського господарства, фінансової діяльності 

даний показник знижується. Зростання коефіцієнту для фінансової діяльності 

можна пояснити відновленням сектору після фінансово-економічної кризи 

2008-2009 рр. Освіта в цілому демонструє високий стабільний рівень автономії 

від запозичень. Нестабільність даного показнику також може свідчити про 

відсутність виваженої політики управління капіталом на вітчизняних 

підприємствах. 
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Коефіцієнт фінансування як співвідношення запозиченого і залученого 

капіталу до власного демонструє, що в цілому на 1 грн. власного капіталу на 

початок 2014 р. приходиться 1,96 грн. запозиченого і залученого. В цілому 

більшість видів економічної діяльності демонструють зростання показнику, що 

свідчить про збільшення фінансової залежності від зовнішнього фінансування. 

Виключенням є промисловість. Однак це може свідчити, враховуючи високий 

рівень зносу основних засобів, про недостатній рівень інвестиційної активності, 

неефективне управління капіталом менеджментом підприємства. Також це є 

результатом вимушеного розвитку за рахунок власного капіталу в умовах, коли 

зовнішні джерела, зокрема банківське кредитування, облігаційні кредити, 

лізинг, державна допомога, є недоступними. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (частина власного капіталу, 

яка використана на формування оборотного капіталу) в цілому по економіці 

характеризує задовільний стан, але його динаміка демонструє зменшення, що є 

негативним. Ряд видів діяльності характеризуються від’ємним значенням 

показнику, що є недопустимим: діяльність готелів і ресторанів, транспорту і 

зв’язку, операцій з нерухомістю, охорона здоров’я та соціальна допомога. Хоча 

для двох останніх це можна пояснити особливістю господарської діяльності.  

Протягом досліджуваного періоду, якщо не враховувати посткризовий 

2010 р., для всіх видів діяльності зростає показник коефіцієнту фінансового 

ризику, що характеризує співвідношення запозиченого і власного капіталу. При 

цьому лише для сільського господарства, фінансової діяльності, освіти він 

задовольняє нормативне значення, хоча для сільського господарства на початок 

2014 р. він знаходиться на максимальній межі. Надмірно перевищують 

граничне значення підприємства будівництва (на початок 2014 р. 8,1) і торгівля 

(відповідно 10,8).  

 В умовах, коли кредитні ресурси мають високу вартість 

(середньозважена ставка по кредитам в цілому по економіці в 2010 р. – 17,3%, 

2011 р. – 17,2%, 2012 р. – 17,6%, 2013 р. – 15,9% [118]), низьку операційну 

рентабельність активів зведеного балансу (відповідно 2010 р. – 5,59%, 2011 р. – 
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6,26%, 2012 р. – 5,52%, 2013 р. – 4,24%
2
), використання запозичених коштів 

призводить до зниження ефективності використання власного капіталу. Так, за 

розрахунками ефект фінансового важеля в 2010 р. становив – -16,4 %, 2011 р. – 

-16,4 %, 2012 р. – -17,6 %, 2013 р. – - 18,2 %. Тобто в 2013 р. збільшення 

використання позикового капіталу на 1% призводить до зменшення 

рентабельності власного капіталу на 18,2%. Враховуючи, що вартість 

кредитних ресурсів становила 15,9%, чисті втрати становлять – 2,3%. Разом із 

тим, в 2013 р. запозичені кошти підприємств зведеного балансу зросли на 9,3%, 

а отже в результаті ефекту фінансового левериджу рентабельність власного 

капіталу скоротилась на 21,4%, тобто використання запозиченого капіталу 

«вимиває» і так обмежений, але дуже важливий власний капітал. 

Враховуючи, що для окремих видів економічної діяльності характерно 

швидші темпи зростання запозиченого капіталу, ніж в середньому по економіці, 

наприклад, сільське господарство (19%), будівництво (14,7%), охорона здоров’я 

(18,9%),  а, отже втрати від збільшення використання запозичених коштів 

можуть бути ще більшими. Лише освіта демонструє в 2013 р. зменшення 

приросту запозиченого капіталу (-0,8%), що позитивно в цілому вплинуло на 

рентабельність власного капіталу і капіталу підприємств в цілому. 

Отже, вирішення даної проблеми пов’язано з урегулюванням дії, перш за 

все, диференціалу фінансового важеля, що потребує зменшення ставки 

проценту по кредиту та збільшення операційної рентабельності активів 

підприємств. 

Коефіцієнт покриття інвестицій або фінансової стійкості демонструє 

частку власного і довгострокового запозиченого капіталу (довгострокові 

пасиви) у структурі балансу. Його розрахунок дозволив виявити, що  лише 

освіта відповідає нормативу (0,75), всі інші види діяльності його не виконують. 

Найбільше відхилення від нормативу демонструють торгівля (0,23), 

будівництво (0,40). Інші види діяльності мають значення коефіцієнту вище 

середнього по економіці (0,53). В цілому динаміка даного коефіцієнту нестійка, 

                                                 
2
 Розраховано за даними [119] 
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що пов’язано з недоступністю довгострокових кредитів, емісії цінних паперів, 

збитковістю господарської діяльності в окремих видах діяльності в окремі 

періоди. 

Коефіцієнт співвідношення необоротних активів до оборотних 

демонструє, що норматив (0,1), не зважаючи на низьке значення показника в 

середньому по економіці (0,86), задовольняється у значній кількості видів 

діяльності, для яких, як правило, характерно високий рівень капіталоємкості: 

промисловість, готелі і ресторани, транспорт і зв'язок, операції з нерухомістю, 

освіта, охорона здоров’я. Разом із цим, надмірне значення може свідчити про 

дефіцит вільних оборотних коштів, неефективність використання необоротних 

активів, враховуючи рівень їх зносу. Неприйнятною також є динаміка 

зростання даного показника. 

Коефіцієнт постійного капіталу, який демонструє співвідношення 

необоротних активів до власного капіталу, в цілому для підприємств зведеного 

балансу демонструє, що частина основних засобів і нематеріальних активів 

фінансується за рахунок запозиченого, у тому числі короткострокового 

капіталу, що може загрожувати платоспроможності в майбутньому. В умовах, 

коли ефект фінансового левериджу має негативну дію, така політика є 

неефективною. Окрім того, використання короткострокового капіталу для 

формування необоротних активів має більшу вартість і ризики, ніж за рахунок 

довгострокового. Негативним є збільшення даного показнику, особливо в 2013 

р., коли більшість видів економічної діяльності демонструють позитивну 

динаміку. 

Динаміка основних коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств 

зведеного балансу на рис. 2.4. та їх прогнозування свідчить про подальше 

погіршення фінансової стійкості при умові, якщо не відбудеться зміна політики 

управління фінансовою діяльністю. 

На основі співставлення запасів і витрат підприємств за видами 

економічної діяльності та  джерел їх формування визначимо тип фінансової 

стійкості (додаток А), характерний для них (табл. 2.14).  
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Рис. 2.4. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств 

зведеного балансу 

Джерело: розраховано автором на основі [101-102] 

Таблиця 2.14 

Тип фінансової стійкості підприємств за видами економічної 

діяльності на початок 2014 р. 

Вид економічної діяльності Тип  

Усього по економіці Нестійкий фінансовий стан 

у тому числі:   сільське та лісове господарство, мисливство Нормальна фінансова стійкість 

промисловість Нестійкий фінансовий стан 

будівництво Нестійкий фінансовий стан 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та особистого 

вжитку Нестійкий фінансовий стан 

діяльність готелів та ресторанів Нестійкий фінансовий стан 

діяльність транспорту та зв'язку Нестійкий фінансовий стан 

фінансова діяльність Абсолютна фінансова стійкість 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та послуги 

підприємцям Нестійкий фінансовий стан 

освіта Нормальна фінансова стійкість 

охорона здоров’я та соціальна допомога Нестійкий фінансовий стан 

Джерело: розраховано автором 

Отже, можна засвідчити, що підприємства зведеного балансу в цілому 

демонструють, що на початок 2014 р. їх фінансовий стан характеризується як 

нестійкий. Абсолютною фінансовою стійкістю характеризується лише 

фінансова діяльність. Нормальна фінансова стійкість виявлена в сільському 

господарстві та освіті. Але свідчити про задовільну стійкість фінансового 

сектору, освіти, відсутність кризових явищ однозначно не можна, враховуючи, 

що матеріальні ресурси відіграють незначну роль у господарській діяльності. 

Також слід враховувати, що нормальна фінансова стійкість сільського 

господарства може бути результатом недоступності кредитних ресурсів, 
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облігаційних запозичень, а також задовільним станом великим 

агрохолдингових компаній, що реалізують ефективний фінансовий 

менеджмент. Дані висновки зроблені на основі розрахунків, які представлені у 

табл. Б.1. І хоча не виявлено кризового фінансового стану, враховуючи, що в 

кожному виді діяльності є успішні суб’єкти господарювання, а частка 

прибуткових підприємств на кінець 2013 р. становила лише 59,8% [120], можна 

стверджувати, що також присутні підприємства з кризовим фінансовим станом. 

Отже, підприємства України протягом 2009-2013 рр. характеризуються 

низькою фінансовою стійкістю, що зумовлено високим рівнем запозичень в 

умовах обмеження можливостей щодо нарощення власного капіталу за рахунок 

капіталізації прибутку та залучення інвестиційних ресурсів. 

Провівши комплексний аналіз підходів до визначення та аналізу ділової 

активності підприємства, Є. Антипенко, С. Ногіна, Ю. Піддубна  визначили, що 

це комплексна характеристика діяльності підприємства, яка містить в собі 

оцінку ступеня напруженості та виконання плану по всім видам показників 

діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання прибутковості 

підприємства та його інвестиційної привабливості, пошук можливих резервів 

підвищення ефективності виробництва, аналіз ефективності використання 

трудових, нематеріальних та фінансових ресурсів, прагнення лідерства на 

ринку [121]. Вони узагальнили, що слід розглядати виробничий, комерційний і 

фінансовий аспект ділової активності. Щодо останньої, то вона характеризує, 

перш за все, стан, динаміку, ефективність використання капіталу підприємства, 

що можна оцінити за допомогою показників оборотності (табл. 2.15). 

В цілому за період 2010-2013 рр. оборотність, що демонструє швидкість 

обороту фінансових ресурсів, для усіх складових має тенденцію до зниження, 

що свідчить про зниження ефективності використання ресурсів підприємства.  

В цілому за період оборотність активів в цілому зменшилась на 15,5%. 

Найбільше зменшився даний показник для фінансової діяльності (-50%), 

операцій з нерухомістю (-56,9%). Для двох видів діяльності оборотність активів 

зросла: в діяльності транспорту і зв’язку - +3%, охороні здоров’я - +13%.  
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Таблиця 2.15 

Коефіцієнти ділової активності підприємств за видами економічної 

діяльності  

Вид діяльності норматив 2010 2011 2012 2013 

Оборотність активів  

Усього по економіці збільшення 0,87 0,93 0,83 0,73 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,62 0,64 0,64 0,55 

промисловість  0,98 1,07 0,91 0,78 

будівництво  0,58 0,75 0,62 0,53 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

особистого вжитку  1,64 1,74 1,61 1,49 

діяльність готелів та ресторанів  0,52 0,51 0,52 0,48 

діяльність транспорту та зв'язку  0,61 0,71 0,68 0,63 

фінансова діяльність  0,56 0,55 0,41 0,28 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  0,26 0,28 0,12 0,11 

освіта  0,79 0,77 0,79 0,79 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,69 0,69 0,77 0,78 

Оборотність запасів 

Усього по економіці збільшення 7,53 7,20 6,34 5,86 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове господарство  2,49 2,38 2,33 2,16 

промисловість  7,74 8,09 7,37 6,59 

будівництво  4,78 6,11 5,14 3,47 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

особистого вжитку  10,83 10,88 9,20 8,78 

діяльність готелів та ресторанів  12,56 12,63 12,93 10,77 

діяльність транспорту та зв'язку  13,08 12,93 12,67 11,10 

фінансова діяльність  3,31 2,00 1,89 1,32 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  4,96 5,15 1,26 5,54 

освіта  28,71 26,40 30,03 33,77 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  16,84 16,01 16,00 16,88 

Оборотність дебіторської заборгованості 

Усього по економіці збільшення 2,54 2,82 2,61 2,33 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  2,20 2,25 2,16 1,78 

промисловість  2,93 3,26 3,06 2,81 

будівництво  1,59 2,07 1,98 1,53 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

особистого вжитку  2,95 3,32 3,11 2,99 

діяльність готелів та ресторанів  3,59 3,28 3,22 2,55 

діяльність транспорту та зв'язку  4,11 4,27 4,03 3,22 

фінансова діяльність  1,63 1,63 1,31 0,79 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  1,13 1,27 0,31 0,53 

освіта  5,57 5,62 5,49 5,39 
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охорона здоров’я та соціальна  допомога  7,12 6,48 7,58 7,06 

Оборотність кредиторської заборгованості 

Усього по економіці збільшення 1,91 2,02 1,83 1,58 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,93 2,14 1,98 1,56 

промисловість  2,14 2,25 2,16 1,89 

будівництво  1,14 1,36 1,07 0,90 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  2,17 2,29 2,13 1,95 

діяльність готелів та ресторанів  1,99 1,64 1,65 1,39 

діяльність транспорту та зв'язку  2,50 2,53 2,16 1,78 

фінансова діяльність  1,89 2,25 1,43 0,99 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  0,87 0,88 0,34 0,31 

освіта  3,62 3,40 3,31 3,30 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  2,83 2,77 2,99 2,63 

Оборотність основних засобів 

Усього по економіці збільшення 0,62 0,58 0,50 0,42 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  0,90 1,10 1,26 1,11 

промисловість  1,09 1,27 1,07 0,85 

будівництво  1,34 1,88 2,17 1,85 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  13,47 14,51 12,61 12,68 

діяльність готелів та ресторанів  0,40 0,47 0,61 0,55 

діяльність транспорту та зв'язку  0,07 0,06 0,06 0,05 

фінансова діяльність  2,79 5,78 7,19 2,10 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  0,29 0,35 0,06 0,06 

освіта  0,02 0,04 0,58 0,57 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  0,10 0,20 0,65 0,67 

Оборотність оборотних засобів 

Усього по економіці збільшення 1,65 1,71 1,54 1,36 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,09 1,07 1,03 0,88 

промисловість  1,96 2,10 1,95 1,75 

будівництво  1,04 1,27 1,02 0,83 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  2,09 2,16 1,96 1,83 

діяльність готелів та ресторанів  1,89 1,86 1,85 1,54 

діяльність транспорту та зв'язку  2,43 2,52 2,12 1,78 

фінансова діяльність  0,76 0,70 0,55 0,36 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  0,78 0,78 0,39 0,34 

освіта  3,17 2,93 2,93 2,87 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  3,10 2,99 3,78 3,40 

Оборотність грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень 

Усього по економіці збільшення 12,25 12,19 10,20 8,89 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  15,91 17,16 16,80 14,98 



 109 

промисловість  28,06 29,12 25,59 22,25 

будівництво  7,87 7,90 7,49 5,92 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  17,67 14,77 11,60 11,40 

діяльність готелів та ресторанів  5,46 7,01 8,70 8,90 

діяльність транспорту та зв'язку  11,92 14,12 10,13 7,56 

фінансова діяльність  2,39 2,60 2,08 1,12 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  4,47 4,58 1,09 1,83 

освіта  10,15 8,68 8,62 8,40 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  10,57 9,55 12,12 14,37 

Оборотність власного капіталу 

Усього по економіці збільшення 2,46 2,68 2,34 2,10 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  1,20 1,16 1,18 1,08 

промисловість  2,73 3,17 2,42 2,00 

будівництво  3,12 4,71 5,39 4,57 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

особ вжитку  16,73 17,09 15,72 16,33 

діяльність готелів та ресторанів  1,08 1,14 1,38 1,24 

діяльність транспорту та зв'язку  1,11 1,33 1,37 1,38 

фінансова діяльність  1,11 0,94 0,74 0,49 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  0,57 0,64 0,34 0,35 

освіта  1,09 1,08 1,11 1,13 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  1,46 1,54 1,61 1,67 

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 

Усього по економіці зменшення 191 181 200 231 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  190 170 185 234 

промисловість  170 162 169 193 

будівництво  322 269 341 404 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  169 160 172 187 

діяльність готелів та ресторанів  183 223 221 263 

діяльність транспорту та зв'язку  146 144 169 205 

фінансова діяльність  193 162 255 370 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  420 415 1073 1171 

освіта  101 107 110 111 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  129 132 122 139 

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів 

Усього по економіці зменшення 144 130 140 157 

у тому числі           

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во  166 162 169 205 

промисловість  124 112 119 130 

будівництво  230 176 185 239 

торгівля; ремонт авт., поб. виробів, особ. вжитку  124 110 117 122 

діяльність готелів та ресторанів  102 111 113 143 

діяльність транспорту та зв'язку  89 85 91 113 
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фінансова діяльність  223 223 278 461 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям  322 287 1 188 693 

освіта  66 65 66 68 

охорона здоров’я та соціальна  допомога  51 56 48 52 

Джерело: розраховано автором на основі [101; 105; 110]  

Оборотність основних активів в цілому для підприємств зведеного 

бюджету зменшилась на 33,5%. Група підприємств демонструє зростання 

ефективності використання основних засобів, зокрема сільське господарство, 

будівництво, готелів і ресторанів, освіти, охорони здоров’я. Хоча не можна 

стверджувати, що для всіх це результат політики управління фінансовою 

діяльністю. Для одних це пояснюється відносно швидким зменшенням чистого 

доходу в результаті зниження попиту, для інших – результат галузевих 

особливостей формування основних засобів. Для підприємств промисловості,  

торгівлі, транспорту і зв’язку, фінансової діяльності, операцій з нерухомістю в 

цілому оборотність основних засобів зменшується.  

Оборотність оборотних засобів вітчизняних підприємств в цілому 

зменшилась 17,7%, що у порівняні з оборотністю основних засобів дозволяє 

стверджувати про відносно вищу ефективність використання. Однак, на 

відмінну, усі види діяльності, окрім охорони здоров’я, показали зниження цього 

показника за період 2010-2013 рр. 

Якщо дослідити окремі складові оборотних засобів, то можна відмітити, 

що оборотність матеріальних запасів підприємств зведеного бюджету 

зменшилась на 22,2%, дебіторської заборгованості – на 8,1%, грошових коштів, 

короткострокових фінансових вкладень – 27,4%. Це дозволяє узагальнити, що 

найбільше зниження ефективності використання ресурсів характерно для 

грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Разом із достатньо 

високим показником коефіцієнту абсолютної ліквідності це дозволяє засвідчити 

незадовільний стан менеджменту грошових потоків, грошових коштів. Однак, 

це також може  свідчити, що підприємства формують резерв грошових коштів у 

результаті недоступності кредитних ресурсів на випадок виникнення потреби в 

покритті розриву між надходженнями грошових коштів і виплатами. Незначне 
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в порівняні з іншими елементами оборотних засобів скорочення оборотності 

дебіторської заборгованості можна пояснити також тим, що після кризи 

суб’єкти господарювання вимушено скоротили практику відстрочки платежів, 

авансових платежів. 

Найбільше скорочення оборотності матеріальних запасів в досліджуємий 

період демонструють фінансова діяльність (-60,1%), будівництво (-27,4%), 

торгівля (-19%), оборотності дебіторської заборгованості – операції з 

нерухомістю (-51%), готелі і ресторани (-28,9), транспорт і зв'язок (-21,5%), 

оборотності грошових коштів і короткострокових фінансових активів – операції 

з нерухомістю (-59%), фінансова діяльність (-53,1%), транспорт і зв'язок (-

36,6%), торгівля (-35,5%). Разом із цим позитивну динаміку першого 

коефіцієнту демонструє операції з нерухомістю (+20%), освіта (+17,7%), 

охорона здоров’я (+0,2%), другого – торгівля (+1,2%), третього – готелі і 

ресторани (+63%), охорона здоров’я (+35%). 

Порівняння оборотності кредиторської заборгованості (-8,1%) із 

кредиторською (-17,3%) демонструє, що темпи скорочення кредиторської вище, 

ніж дебіторської, тобто термін погашення кредиторської заборгованості зростає 

швидше, а, отже підвищується ризик неплатежів. Термін кредиторської 

заборгованості перевищує термін дебіторської в середньому по економіці на 75 

днів (в 2010 р. – на 47 днів). Найбільше перевищення характерно для операцій з 

нерухомістю – 478 днів, будівництво – 166 днів, готелі і ресторани – 120 днів. 

Для фінансової діяльності цей показник позитивний і складає 90 днів. 

Найменше відхилення терміну кредиторської заборгованості від дебіторської 

демонструє сільське господарство (29 днів). 

Оборотність власного капіталу підприємств також характеризується 

негативною динамікою: в цілому по економіці за 2010-2013 рр. скоротилась 

14,5%. Найбільше скорочення спостерігається у фінансовій діяльності (-55,9%), 

промисловості (-26,9%), операції з майном (-37,5%), разом із цим ряд видів 

діяльності демонструють зростання цього коефіцієнта, зокрема будівництво 

(+46,6%), транспорт і зв'язок (+25,2%), охорона здоров’я та надання соціальної 
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допомоги (+14,9%). Разом з цим, зростання коефіцієнту в будівництві можна 

пояснити зміною структури капіталу. 

Для підтвердження результатів коефіцієнтного аналізу розрахуємо 

терміни операційного і фінансового циклу підприємств зведеного бюджету 

(табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Термін операційного і фінансового циклу підприємств за видами 

економічної діяльності  

 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 
+/- 2013/ 

2010, % 

Операційний цикл  

Усього по економіці 192 180 198 219 13,82 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 312 315 326 375 20,05 

промисловість 172 157 169 185 7,90 

будівництво 306 236 256 344 12,23 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 157 143 157 164 4,11 

діяльність готелів та ресторанів 131 140 142 177 35,24 

діяльність транспорту та зв'язку 117 114 119 146 25,07 

фінансова діяльність 334 406 471 737 120,97 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та послуги підприємцям 395 358 1477 759 92,01 

освіта 78 79 79 79 0,32 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 73 79 71 73 0,55 

Фінансовий цикл 

Усього по економіці 1 -1 -2 -12 -1278,28 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 123 145 141 141 14,70 

промисловість 1 -5 0 -8 -774,73 

будівництво -15 -33 -85 -61 300,35 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку -11 -16 -15 -24 109,88 

діяльність готелів та ресторанів -52 -83 -79 -87 65,31 

діяльність транспорту та зв'язку -29 -31 -50 -58 98,27 

фінансова діяльність 141 244 215 367 160,68 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та послуги підприємцям -24 -57 403 -412 1583,90 

освіта -23 -29 -32 -32 42,52 

охорона здоров’я та соціальна  допомога -56 -53 -51 -66 17,25 

Операційний прибуток / середня вартість оборотних засобів 

Усього по економіці 4,9 7,8 5,4 3,7 -24,60 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 24,3 25,4 22,0 10,6 -56,22 
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промисловість 8,4 12,2 7,0 5,7 -31,57 

будівництво -1,2 1,1 -0,1 0,1 -105,07 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 3,6 5,8 3,4 2,6 -28,47 

діяльність готелів та ресторанів -3,5 -0,1 -2,0 -4,5 30,13 

діяльність транспорту та зв'язку 19,0 21,0 15,7 10,5 -45,02 

фінансова діяльність 2,6 4,8 3,6 2,0 -21,85 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та послуги підприємцям -3,7 -0,7 0,7 1,6 -142,98 

освіта 20,5 25,2 25,2 26,4 28,62 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 13,2 8,7 10,2 12,6 -4,40 

Чистий прибуток / власний капітал 

Усього по економіці 1,0 4,5 2,0 -1,2 -213,89 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 21,4 23,0 19,7 9,9 -53,68 

промисловість 2,9 7,2 0,4 -0,6 -120,43 

будівництво -12,9 -9,6 -3,6 -18,4 43,13 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 9,1 12,4 0,2 -13,1 -244,22 

діяльність готелів та ресторанів -5,8 -6,0 -8,1 -10,4 80,49 

діяльність транспорту та зв'язку 2,4 3,6 3,2 1,7 -30,42 

фінансова діяльність 8,4 4,3 4,9 2,5 -70,40 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та послуги підприємцям -7,7 -2,2 -6,6 -7,3 -5,10 

освіта 4,9 7,2 7,0 7,4 52,39 

охорона здоров’я та соціальна  допомога -2,2 -4,5 -1,5 -2,7 24,55 

Джерело: розраховано автором на основі [101-102; 105; 119] 

Отже, операційний цикл як проміжок часу між придбанням запасів для 

реалізації господарської діяльності та отриманням коштів від реалізації 

продукції, товарів, послуг [122] в цілому по економіці демонструє зростання з 

192 днів до 219 (+13,8%). В той же час, фінансовий цикл або цикл грошового 

обігу, що представляє період повного обороту коштів, інвестованих в оборотні 

засоби, з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману 

сировину, матеріали й напівфабрикати та закінчуючи оплаченою дебіторською 

заборгованістю за поставлену продукцію, товари, послуги [122], має динаміку 

зменшення з 1 дня до мінус 12 днів. Останнє означає, що постачальники 

продукції, послуг, робіт отримують кошти за оплату в середньому через 12 днів 

після поставки. Це є неприпустимим для економіки, де кредитні ресурси 

недоступні, а їх вартість перевищує операційну рентабельність.  
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Слід відзначити, що термін операційного циклу в період 2010-2013 рр. 

зростає для всіх видів діяльності. Термін фінансового циклу на кінець 2013 р. 

має позитивне значення для сільського господарства (141 день) і фінансової 

діяльності (367 днів), що є результатом особливостей їх господарської 

діяльності, і не обов’язково свідчить про ефективність управління оборотними 

активами підприємств. Останнє підтверджується зниженням операційної 

рентабельності оборотних засобів та рентабельності власного капіталу 

підприємств. Динаміка фінансового циклу вітчизняних підприємств (рис. 2.5.) в 

цілому демонструє подальше його зниження в майбутньому, зокрема під 

впливом зниження рентабельності оборотних засобів, власного капіталу. 

 

Рис. 2.5. Динаміка показників ефективності оборотних засобів 

підприємств зведеного балансу 

Джерело: розраховано автором на сонові [101-102; 119; 124] 

В цілому зменшення показників оборотності у порівняні з посткризовим 

2010 р. свідчить, що значна кількість підприємств і окремі види діяльності до 

сьогодні не відновили темпи розвитку, які мали до фінансово-економічної 

кризи 2009 р. 

Прогноз динаміки основних коефіцієнтів оборотності підприємств 

зведеного балансу (рис. 2.6.) при умови незміни політики управління 

фінансовою діяльністю демонструє подальше їх зниження. 

Для узагальнення результатів аналізу ділової активності можна 

використати «золоте правило економіки підприємства» [98; 30; 124], яке 

демонструє умову стійкого економічного зростання підприємства. 
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Рис. 2.6. Динаміка основних показників оборотності підприємств 

зведеного балансу 

Джерело: розраховано автором на сонові [101-102; 104; 119] 

100% < ТЗ (А) <ТЗ (ВК) <ТЗ (ЧД) < ТЗ (ЧП),                         (2.1) 

Де ТЗ (А) – темпи зростання активів підприємства; ТЗ (ВК) – темпи зростання 

власного капіталу підприємства; ТЗ (ЧД) – темпи зростання чистого доходу підприємства; ТЗ 

(ЧП) – темпи зростання чистого прибутку підприємства. 

Відповідно правилу розвиток суб’єкту господарювання повинен 

відбуватися за умови, що темпи зростання чистого прибутку вище, ніж чистого 

доходу, темпи приросту чистого доходу вище, ніж власного капіталу, а темпи 

приросту власного капіталу мають бути вище, ніж активів підприємства. Перша 

умова характеризує відносне скорочення витрат, друге – ефективність 

використання ресурсів, третє  фінансову стійкість, зростання активів – 

розширення масштабів діяльності суб’єкту господарювання. 

Отже узагальнимо розрахунки в табл. 2.17 та встановимо чинники, які не 

дозволяють виконати «золоте правило». 

В цілому слід відзначити, що лише підприємства в цілому в 2012 р. 

виконували «золоте правило» економіки підприємства. В період 2010-2013 р. 

усі види економічної діяльності характеризувались недостатнім рівнем 

фінансової стійкості для забезпечення існуючої динаміки чистого доходу 

суб’єктів господарювання.  

Також усі види діяльності в різні роки демонструють зниження 

ефективності використання ресурсів, відносне зростання витрат, хоча активи 

усіх видів діяльності в усі досліджуємі роки демонструють динаміку зростання.  
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Таблиця 2.17 

Умови виконання «золотого правила» підприємствами за видами економічної діяльності  

Вид діяльності 2011 2012 2013 Характеристика 

Усього по економіці 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)> (ТЗ(ЧП)<0) 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

>(ТЗ(ЧД)<0) >збиток 

В 2011 р. проблема з забезпеченням фінансової стійкості, яка 

поглиблюється в 2013 р. невідповідністю темпів зростання чистого 

доходу, збитковістю. В 2011 р. – стрімко зростає чистий прибуток 

(+388%) в результаті відновлення після кризи, але вже в 2012 р. – стрімко 

падає (-48,2%). 

сільське госп-во, 

мисливство, ліс гос-во 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)>ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)>ТЗ(ЧД) 

>ТЗ(ЧП) 

В 2011 р. – недостатній рівень фінансової стійкості, в 2012 р. додається 

проблема зростання витрат, а в 2013 р. – неефективного використання 

ресурсів. 

промисловість 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А) 

<ТЗ(ВК)>ТЗ(ЧД) 

>(ТЗ(ЧП)<0) 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)>ТЗ(ЧД) 

>збиток 

2011 р. – недостатній рівень фінансової незалежності, в 2012 р. додається 

зниження ефективності використання ресурсів і зростання витрат, а в 2013 

р. – з’являється збитки. Стрімке зростання прибутку в 2011 р. (+69%), 

стрімке падіння в 2012 р. (-91,9%). 

будівництво 
100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

< ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А) >ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД) >збиток 

100%<ТЗ(А)> ТЗ(ВК) 

>ТЗ(ЧД) >збиток 

2011-2012 р. – недостатній рівень фінансової стійкості, збитки, в 2013 р. – 

додатково зниження ефективності використання ресурсів. 

торгівля; ремонт 

автомобілів, побутових 

виробів та особ вжитку 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

< ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А) 

>ТЗ(ВК)< ТЗ(ЧД) 

>(ТЗ(ЧП)<0) 

100%<ТЗ(А)>(ТЗ(ВК

)<0)< ТЗ(ЧД)>збиток 

В 2011-2013 рр. – недостатній рівень фінансової стійкості, в 2012 р. – 

знижується чистий прибуток, в 2013 р. – зменшується власний капітал, 

з’являються збитки. Стрімке зростання прибутку в 2011 р. (+61%), стрімке 

падіння в 2012 р. (-98%). 

діяльність готелів та 

ресторанів 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А)> ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД)>збиток 

2011-2013 рр. – недостатній рівень фінансової стійкості, неефективне 

використання ресурсів, збитки 

діяльність транспорту 

та зв'язку 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А)  

>ТЗ(ВК)<ТЗ(ЧД) 

>ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< (ТЗ(ЧД)<0) 

> (ТЗ(ЧП)<0) 

2011-2013 рр. – недостатній рівень фінансової стійкості. В 2011 р. – 

збиток, в 2012 р. – неефективне використання ресурсів, з’являється чистий 

прибуток, в 2013 р. – чистий дохід і чистий прибуток зменшуються. 

фінансова діяльність 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

< ТЗ(ЧД)> 

(ТЗ(ЧП)<0) 

100%<ТЗ(А) 

>ТЗ(ВК)>ТЗ(ЧД) 

<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)> 

(ТЗ(ВК) <0)<(ТЗ(ЧД) 

<0)> (ТЗ(ЧП)<0) 

В 2011 р. – недостатній рівень фінансової стійкості, зниження чистого 

прибутку, в 2012 р. – на відміну від попереднього чистий прибуток 

зростає. В 2013 р. – зростання активів супроводжується зменшенням 

власного капіталу, чистого доходу і чистого прибутку. 

операції з нерух 

майном, оренда, 

послуги підприємцям 

100%<ТЗ(А)> ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)>( ТЗ(ЧД)<0) 

>збиток 

100%<ТЗ(А)> 

ТЗ(ВК)< ТЗ(ЧД)> 

збиток 

В 2011-2013 рр. – недостатній рівень фінансової стійкості, збиток, в 2012 

р. – зменшення ефективності використання ресурсів. 

освіта 
100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

>ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)<ТЗ(ВК)< 

ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

100%<ТЗ(А)<ТЗ(ВК)

> ТЗ(ЧД)<ТЗ(ЧП) 

В 2011 р. – недостатній рівень забезпечення власним капіталом, 

ефективності використання ресурсів. В 2012 р. – «золоте правило» 

виконується. В 2013 р. – знижується ефективність використання ресурсів. 

охорона здоров’я та 

соціальна  допомога 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

< ТЗ(ЧД)>збиток 

100%<ТЗ(А) > ТЗ(ВК) 

< ТЗ(ЧД) >збиток 

100%<ТЗ(А)>ТЗ(ВК)

< ТЗ(ЧД)> збиток 
2011-2013 р. – недостатній рівень фінансової стійкості, збиток. 
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Отже, в цілому можна відзначити, що рівень ділової активності 

погіршується, що є наслідком фінансово-економічної кризи 2009 р., 

нестабільністю національної економіки в посткризовий період, що 

супроводжувалося зростання вартості кредитних ресурсів, зниженням 

споживчого попиту, зростанням вартості ресурсів. Зокрема в результаті 

зростання вартості національної валюти в 2009 р., високих темпів інфляції, 

підвищення мінімальної зарплатні при низькому рівні продуктивності праці, 

зростання навантаження на державний бюджет тощо. Усі досліджуємі 

показники демонструють негативну тенденцію і потребують негайного 

вирівнювання. 

Аналіз фінансових результатів суб’єктів господарювання демонструє 

зменшення частки збиткових підприємств. Так в 2010 р. збитковими були 

42,7%, в 2011 р. – 36,5%, в 2012 р. – 37%, в 2013 р. – 35%. [123] Однак обсяг 

номінального чистого прибутку при цьому за виключенням 2011 р. 

зменшується. За період 2010-2013 рр. чистий прибуток трансформувався у 

чистий збиток, а його зменшення становило (-262%).  

Найбільша частка збиткових підприємств на початок 2014 р.  

функціонує у сфері операцій з нерухомістю (43,2%), готелі і ресторани (41,6), 

фінансова діяльність (41,5), найменша – в освіті (31,2%), сільському 

господарстві (20,2%).  

За період 2010-2013 рр. лише підприємства освіти збільшили чистий 

прибуток на 71%. Інші види діяльності або зменшували чистий прибуток 

(сільське господарство (-13,3%), фінансова діяльність (-54%), транспорт і 

зв'язок (-15%)), або з чистого прибутку переходили до чистих збитків 

(промисловість (-135%), торгівля (-277%)), або зменшували чисті збитки 

(операції з нерухомістю (-67%), або збільшували чистий збиток (будівництво 

(+64%), готелі і ресторани (+123%), охорона здоров’я (+51,5%). 

Розрахунки основних показників рентабельності представлені у табл. 

2.18, рентабельність власного капіталу, операційної діяльності в табл. 2.16. 
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Таблиця 2.18 

Рентабельність підприємств за видами економічної діяльності  

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 
+/- 2013/ 

2010, % 

Рентабельність операційної діяльності 

Усього по економіці 4,0 5,9 5,0 3,9 -2,50 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 23,2 23,6 21,7 11,3 -51,29 

промисловість 3,6 4,7 3,4 3,0 -16,67 

будівництво -1,2 0,8 -0,1 0,0 100,00 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 9,8 15,0 12,2 10,2 4,08 

діяльність готелів та ресторанів -1,8 –0,1 -1,1 -2,8 -55,56 

діяльність транспорту та зв'язку 7,2 7,5 6,7 5,7 -21,25 

фінансова діяльність 3,2 6,3 6,1 5,9 84,38 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям -4,2 –0,7 2,8 3,1 173,81 

освіта 6,7 8,6 8,2 8,4 25,37 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 3,9 2,7 2,7 3,1 -20,51 

Рентабельність продукції 

Усього по економіці 2,7 4,0 3,4 2,6 -2,35 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 22,9 23,6 21,7 11,3 -50,67 

промисловість 3,5 4,7 3,4 3,0 -13,82 

будівництво -1,1 0,8 -0,1 0,1 106,24 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 1,7 2,6 1,8 1,4 -16,72 

діяльність готелів та ресторанів -1,7 0,0 -1,0 -2,7 -55,47 

діяльність транспорту та зв'язку 7,0 7,5 6,8 5,8 -18,27 

фінансова діяльність 2,7 6,3 6,1 5,9 115,99 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям -4,0 -0,7 3,1 3,7 192,36 

освіта 6,6 8,6 8,6 9,3 41,31 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 3,9 2,7 2,9 3,6 -8,48 

Рентабельність активів/майно (розраховано на основі чистого прибутку) 

Усього по економіці 0,37 0,78 0,70 -0,41 -212,63 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 11,07 6,34 10,63 5,08 -54,08 

промисловість 1,04 1,23 0,16 -0,23 -122,14 

будівництво -2,41 -0,76 -0,41 -2,13 11,46 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 0,89 0,63 0,02 -1,19 -234,32 

діяльність готелів та ресторанів -2,81 -1,33 -3,08 -4,01 -42,43 

діяльність транспорту та зв'язку 1,34 0,96 1,62 0,77 -42,78 

фінансова діяльність 4,24 1,24 2,71 1,42 -66,63 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям -3,56 -0,48 -2,33 -2,33 34,58 

освіта 3,52 2,58 4,97 5,17 47,05 

охорона здоров’я та соціальна  допомога -1,03 -1,00 -0,71 -1,26 -22,58 
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Рентабельність необоротних активів (розраховано на основі операційного прибутку) 

Усього по економіці 5,7 9,6 6,5 4,3 -23,94 

у тому числі       

сільське госп-во, мисливство, лісове гос-во 33,8 38,3 36,6 17,9 -47,17 

промисловість 8,7 13,1 6,3 4,6 -47,05 

будівництво -1,8 1,7 -0,2 0,1 106,22 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 

та особистого вжитку 14,5 25,6 17,3 11,7 -19,34 

діяльність готелів та ресторанів -1,4 0,0 -0,8 -2,0 -40,19 

діяльність транспорту та зв'язку 6,6 8,2 7,0 5,7 -13,55 

фінансова діяльність 7,7 18,3 11,1 7,5 -1,81 

операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та послуги підприємцям -2,0 -0,4 0,7 0,7 137,23 

освіта 7,0 9,2 9,5 10,1 43,72 

охорона здоров’я та соціальна  допомога 3,6 2,7 2,9 3,6 -0,01 

Джерело: розраховано автором на сонові [101; 119; 123] 

В цілому можна засвідчити, що показники, розраховані на основі 

операційного прибутку, та їх динаміка для більшості видів діяльності, за 

виключенням освіти, є незадовільними.  Сільське господарства демонструє 

достатньо високий рівень, чому сприяло, у тому числі, сприятлива 

кон’юнктура світового ринку, але динаміка характеризується скороченням. 

Будівництво, фінансова діяльність, операції з нерухомістю можна відзначити 

стрімким зростанням показників, що супроводжує перехід підприємств цих 

видів діяльності зі збиткової зони у прибуткову, що свідчить про поступове 

відновлення після кризи 2009 р., коли саме суб’єкти господарювання цих 

видів діяльності найбільше постраждали від несприятливої кон’юнктури 

національного і світового ринку, фінансово-економічної нестабільності. 

Підприємства галузі готелі і ресторани демонструють найгірший стан і 

динаміку показників операційної рентабельності. На жаль Євро-2012 не 

сприяло покращенню фінансового стану галузі, а ще більше поглибило 

диспропорції фінансового розвитку. 

 Рентабельність необоротних активів відносно вище рентабельності 

оборотних засобів.  

Що стосується коефіцієнтів, які розраховані на основі чистого 

прибутку, то на відміну від попередніх вони демонструють стрімкіше 

падіння значень. Разом із цим освіта знову демонструє стійку позитивну 
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тенденцію. Крім того, більшість видів діяльності на кінець 2013 р. має 

негативне значення коефіцієнтів в результаті наявності чистих збитків, 

зокрема сільське господарство, транспорт і зв'язок, фінансова діяльність, 

освіта мають позитивні значення коефіцієнтів. Найбільш стрімке зниження 

рентабельності на основі чистого прибутку виявлено в торгівлі, 

промисловості, фінансовій діяльності. При цьому для перших двох 

характерно отримання в 2013 р. чистих збитків. 

Динаміка основних показників рентабельності та її прогнозування (рис. 

2.7-2.8.) свідчить, що при відсутності змін в управлінні фінансовою 

діяльністю рентабельність  буде знижуватися.  

 

Рис. 2.7. Динаміка показників рентабельності підприємств зведеного 

балансу (розраховано на основі операційного прибутку) 

Джерело: розраховано автором на сонові [101; 119] 

 

Рис. 2.8. Динаміка показників рентабельності підприємств зведеного 

балансу (розраховано на основі чистого прибутку) 

Джерело: розраховано автором на сонові [101; 123] 
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Особливо негативним є стрімке скорочення рентабельності власного 

капіталу, який в умовах нестабільності є основним джерелом фінансування, а 

також виступає індикатором привабливості для потенційних інвесторів, а 

також майна суб’єктів господарювання. Ефективність використання майна в 

цілому можна пояснити високим рівнем зносу основних засобів, низьким 

рівнем технологічності продукції, послуг, що знижує потенціал, як окремих 

суб’єктів господарювання, видів діяльності, так і економіки в цілому.  

В цілому аналіз рентабельності свідчить, що отримані фінансові 

результати не дозволяють здійснювати поповнення власного капіталу за 

рахунок реінвестування прибутку в обсягах необхідних для відновлення 

фінансової стійкості, посилення платоспроможності, покращення якості 

майнового стану в частині оновлення основних засобів, нематеріальних 

активів, задоволення інвестиційних потреб розширення виробництва. 

 

 

2.2. Прямі і непрямі методи бюджетної підтримки та особливості їх 

використання в Україні 

 

Основні поняття, методологічний апарат щодо державної допомоги 

суб’єктів господарювання в Україні сьогодні визначено Законом України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [125]  від 01.07.2014 № 

1555-VII. Його прийняття було спрямовано на забезпечення захисту та 

розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи 

державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у 

сфері державної допомоги, а також на виконання зобов’язань України, 

визначених Угодою про співробітництво і партнерство між Україною та ЄС, 

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Дія цього Закону 

розповсюджується на будь-яку підтримку суб’єктів господарювання за 
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рахунок державних ресурсів або місцевих ресурсів для виробництва товарів 

або здійснення окремих видів господарської діяльності. 

Розробка і затвердження даного законодавчого акту пройшли довгий 

шлях, і його прийняття було прискорено, перш за все, бажанням України 

реалізувати економічну асоціацію з ЄС. Разом із тим, одночасно змінити 

системно державну підтримку окремих суб’єктів господарювання, окремих 

видів економічної діяльності, окремих регіонів не є можливим і соціально-

економічно  доцільним.  Ураховуючи це, передбачено, що Закон вступає в 

дію через три роки з дня його опублікування, окрім частини другої статті 6, 

частини першої і пунктів 6-10 частини другої статті 8, частини другої статті 

14, які вступають у силу з дня, наступного після опублікування [125].  

Зокрема, цими виключеннями передбачено, по-перше, критерії оцінки 

допустимості державної допомоги: допомога для забезпечення розвитку 

регіонів; підтримка середнього та малого підприємництва; допомога на 

професійну підготовку працівників; допомога на працевлаштування окремих 

категорій працівників та створення нових робочих місць; допомога на 

відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 

господарювання; допомога на захист навколишнього природного 

середовища; допомога на проведення наукових досліджень, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність; допомога на підтримку окремих галузей 

економіки. По-друге, визначено, що  уповноваженим органом є 

Антимонопольний комітет України, до основних повноважень вже з серпня 

2013 р. належить: визначення порядку подання та оформлення повідомлень 

про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 

допомогу, розгляду справ про державну допомогу, проведення моніторингу 

державної допомоги, ведення та доступу до реєстру державної допомоги; 

визначення форм та вимог щодо подання інформації про чинну державну 

допомогу, методик формування карти регіонального розподілу державної 

допомоги, підготовки та оприлюднення офіційної звітності України у сфері 

державної допомоги; розроблення та внесення в установленому порядку 
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Кабінету Міністрів України пропозицій щодо прийняття нормативно-

правових актів з питань державної допомоги; здійснення заходів 

міжнародного співробітництва; обмін інформацією з міжнародними 

організаціями, державними органами, неурядовими організаціями з питань 

державної допомоги в інших державах. По-третє, порядок повернення 

незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

Отже, можна говорити про те, що покладено основи удосконалення 

системи державної підтримки вітчизняних підприємств, створення 

інституційних, правових та організаційних засад моніторингу державної 

допомоги та контролю над нею, що має забезпечити мінімізацію негативного 

впливу державної допомоги на конкуренцію, створення рівних умов 

діяльності суб’єктів господарювання, сприяти розвитку конкуренції на 

товарних ринках України та підвищенню ефективності використання 

державних ресурсів. 

Ст. 1 закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» [125] визначає державну допомогу суб’єктам 

господарювання як підтримку у будь-якій формі суб’єктів господарювання за 

рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує 

спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для 

виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів 

господарської діяльності [125]. Ст. 6 п. 2. визначено критерії допустимості 

допомоги, зокрема: для забезпечення розвитку регіонів, підтримка 

середнього та малого підприємництва; на професійну підготовку працівників, 

допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення 

нових робочих місць; на відновлення платоспроможності та 

реструктуризацію суб’єктів господарювання; на захист навколишнього 

природного середовища; на проведення наукових досліджень, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність; допомога на підтримку окремих галузей 

економіки. 
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Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку визначено, що 

державна допомога – це захід уряду, призначений для надання економічних 

пільг, визначених конкретно для одного суб'єкта господарювання або групи 

суб'єктів господарювання, які відповідають певним критеріям. При цьому 

метою допомоги може бути заохочення суб'єкта господарювання до 

здійснення заходів, яких він не вживав би, якби не отримав допомогу. [126]  

Разом із тим, до вступу в дію цього Закону державна допомога 

суб’єктами господарювання регламентується окремими Законами, 

Податковим Кодексом, господарським Кодексом, нормативно-правовими 

актами, направленими на сприяння розвитку окремих галузей, територій, 

соціальних груп. Серед основних Законів слід визначити наступні:  

- Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» від 24.06.2004 № 1877-IV; 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 № 3677-VI; 

- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI; 

- Закон України «Про державну підтримку підприємств, науково-

дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють 

боєприпаси, їх елементи та вироби спец хімії» від 21.09.2000 №1991-

III); 

- Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 

20.01.2010 № 1814-VI; 

- Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної 

продукції» від 16.10.2012 р. № 5450-VI; 

- й інші. 

Основу державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні, за 

результатами дослідження Національного інституту стратегічних досліджень 

[127, с. 5], на сучасному етапі складають десятки відповідних бюджетних 
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програм, державних цільових програм, понад 150 норм законодавства, що 

передбачають пільги зі сплати податків (зборів, обов’язкових платежів).  

Проведемо рестропективний аналіз розвитку державної фінансової 

допомоги суб’єктів господарювання в Україні. 

На сьогодні можна визначити п’ять основних етапів розвитку 

державної підтримки підприємств, зокрема їх фінансової діяльності, в 

Україні. 

Початок першого етапу (1991-2000 рр.) визначається розпадом СРСР і 

набуттям незалежності України, що заклало основи становлення незалежної 

національної економічної та фінансової системи. В цей період економічний 

розвиток супроводжується трансформаційними процесами, пов’язаними з 

переходом від командно-адміністративної економіки до ринкової. 

Відсутність скоординованої економічної і фінансової політики призвело до 

порушення основних макроекономічних пропорцій монетарного обігу та 

фіскального перерозподілу суспільного продукту, хронічного дефіциту і 

збільшення державного боргу, у тому числі прихованого, та витрат на його 

обслуговування, гіперінфляції й т.ін.  

Не відбувається розвитку інститутів ринкових інфраструктури, а 

поведінка тих, що існують характеризується деформацією в результаті 

занадто високих вимог, що висувають умови ринкової економіки до них. В 

результаті поширюється неформальна економіка, бартерні відносини, 

пригнічується економічна конкуренція, зростає дебіторська і кредиторська 

заборгованість, що не характерно для ринкової економіки, ціна не відображає 

реальних витрат, прибутку господарської діяльності,  функцію регулювання 

власності виконують не ринкові інститути, наприклад, комерційні банки, 

фондові біржі, а держава. [128], посилюється податкове навантаження на 

сумлінним платників податків.  Посилюється деформація структури 

економіки: швидше розвиваються сировини галузі промисловості, первинної 

обробки з низькою часткою доданої вартості, високою енергомісткістю, 

сфера послуг, зростає імпорт [129], залежність від енергетичного імпорту в 
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умовах стрімкого знецінення національної валюти, збільшення збитковості та 

кредиторської заборгованості, що переносить боргові зобов’язання 

простроченої заборгованості за енергоносії з приватного сектору на 

державний. 

Як результат, основними формами державної фінансової підтримки 

були прямі бюджетні асигнування, списання заборгованості. Разом із цим, 

фінансові можливості держави в умовах високої інфляції, зниження 

надходжень до бюджету в результаті скорочення виробництва і реалізації 

продукції, товарів, робіт, зростання витрат на обслуговування боргу 

знижувалися (див. табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 

Структура видатків Зведеного бюджету України на розвиток 

економіки та соціальної сфери 

показник 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Видатки зведеного 

бюджету, % 

% до ВВП 

100,0 

 

38,1 

100,0 

 

38,6 

100,0 

 

52,4 

100,0 

 

44,6 

100,0 

 

41,9 

100,0 

 

36,7 

100,0 

 

30,4 

100,0 

 

26,7 

100,0 

 

28,3 

100,0 

 

27,2 

Соціально-культурні 

заходи 

45,1 

17,2 

56,6 

21,8 

33,2 

17,4 

39,4 

17,6 

36,3 

15,2 

46,5 

17,1 

42,0 

12,7 

38,6 

10,3 

39,6 

11,2 

45,9 

12,6 

Соц. захист населення 18,7 

7,1 

31,5 

12,2 

11,2 

5,8 

13,7 

6,1 

12,0 

5,0 

16,4 

6,0 

13,5 

4,1 

11,9 

3,2 

12,4 

3,5 

15,0 

4,2 

Наука  2,1 

0,8 

0,9 

0,3 

0,9 

0,5 

1,0 

0,4 

1,4 

0,6 

1,7 

0,6 

1,0 

0,3 

0,8 

0,2 

1,5 

0,4 

1,4 

0,4 

Підтримка галузей 

економіки 

37,2 

14,2 

24,2 

9,4 

33,2 

17,4 

9,6 

4,3 

10,1 

4,3 

12,6 

4,7 

22,7 

6,9 

20,6 

5,5 

15,1 

4,3 

14,9 

4,1 

Промисловість, 

енергетика, 

будівництво 

- - - - - - 

10,6 

 

3,2 

9,9 

 

2,6 

7,1 

 

2,0 

6,9 

 

1,9 

Сільське та лісове 

господарство, 

рибальство та 

мисливство 

- - - - - - 

1,9 

 

0,6 

1,5 

 

0,4 

1,8 

 

0,5 

1,9 

 

0,5 

Транспорт, дорожнє 

господарство, зв’язок, 

телекомунікації та 

інформатика 

- - - - - - 

5,6 

 

1,7 

5,8 

 

1,6 

3,9 

 

1,1 

3,2 

 

0,9 

Джерело: [131-133] 

Негативно на них впливало й соціальне навантаження. Обмежене 

застосування непрямих методів підтримки обумовлено недостатнім рівнем 

розвитку грошово-кредитної системи, відсутністю бюджетно-податкової 

стабільності в результаті спаду виробництва, високих темпів інфляції, 
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зниження реальних доходів населення, зростання тіньової економіки, 

зарегульованістю держави економіки в цілому. Проблеми поглиблювалися 

також неефективністю і необґрунтованістю приватизаційних процесів, 

недосконалістю законодавства, непослідовністю соціально-економічних 

реформ, непрозорістю господарських відносин й ін. Так, наприклад у 

сільському господарстві, яке отримує значну допомогу держави у всіх 

країнах світу, в період 1994-1999 рр. відбулося поступове зменшення 

державної підтримки (за винятком податкових пільг) з 1575,4 до 91,5 млн 

дол. США або у 17,2 рази в результаті, перш за все, макроекономічної і 

фінансової нестабільності [130]. 

Початок 1990-их рр. – період становлення податкової системи України. 

Разом із цим, в результаті відсутності чіткого уявлення щодо результатів 

формування та реформування системи оподаткування, відбувається часта 

зміна об’єкту, ставок, бази оподаткування, плутанина щодо вибору методу 

обліку фінансових результатів, з’являються нові податки. Кількість 

податкових пільг в 1999 р. становила 334, у тому числі із податку на 

прибуток підприємств – 83, податок на додану вартість – 114 [3]. Їх перелік 

не є стабільним, що знижувало ефективність і обмежувало їх використання 

як інструменту стимулювання підприємницької діяльності. Обсяг податкових 

пільг в ВВП представлений у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 

Обсяг податкових пільг в ВВП 

Показник  1997 1998 1999 2000 2001 

Сукупний обсяг податкових пільг, млрд. грн 19,7 29,8 39,7 46,8 51,1 

Номінальний ВВП, млрд. грн 93,4 102,6 130,4 170,1 201,9 

Пільги в % до ВВП 21,1 29,0 30,4 27,5 25,3 

Джерело: [3] 

У структурі податкових пільг на початок 2000 р. податок на прибуток 

підприємств забезпечував 11,8% від загальної суми пільг та 71,7% відносно 

надходжень податку до бюджетів, плата за землю – 1,9% і 6,3% відповідно, 

ПДВ – 81,0% і 401,5%, акцизний збір – 4,5 і 95,0. Сукупні пільги становили 

140,5% податкових надходжень до бюджету. [3, с. 59] 
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Державні гарантій як форма підтримки суб’єктів господарювання в цей 

період була неконтрольована, прострочена заборгованість по ним стрімко 

зростала (рис. 2.9.). 

 

Рис. 2.9. Динаміка простроченої заборгованості по кредитам 

підприємств під державні гарантії  

Джерело: [135]  

Видатки з обслуговування (виплати по кредитних відсотках) та 

погашення кредитів (виплата тіла кредиту) під державні гарантії на 1991 р. 

становили 31% від сукупних боргових платежів держави, включно із 

внутрішнім. Стрімко накопичувались прострочені борги, за які мала 

відповідати держава. Менше ніж 15% підприємств-позичальників іноземних 

кредитів сплачували належні платежі; близько 1/3 – не здійснювали 

погашення кредитів взагалі. Цікавим є те, що переважна більшість такої 

заборгованості, – це зобов’язання вітчизняних підприємств по оплаті товарів, 

поставлених з-за кордону. А отже, за рахунок державного бюджету фактично 

дотувались іноземні виробники, замість розвитку власного виробництва. 

Другий період (2000-2005 рр.) зумовлений початком бюджетної 

реформи, впровадженням у бюджетний процес програмно-цільового методу, 

що в цілому сприяло удосконаленню бюджетної підтримки суб’єктів 

господарювання. Було прийнято Бюджетний кодекс України (2001), закони 

«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (2000), «Про 

концесії» (1999), відповідно яким було встановлено основні поняття, 
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категорії, зокрема визначено формальні ознаки одержувачів, види підтримки, 

механізм підготовки та попереднього розгляду і погодження актів, які 

передбачають надання підтримки за участю профільних міністерств. В 

подальшому це забезпечило структуризацію, можливість інвентаризації, 

аналіз й перегляд значної кількості заходів державної підтримки.  

Динаміка змін кількісних характеристик обсягів пільгового 

оподаткування України постійно змінювалася. Масштаби пільг, які держава 

надає привілейованим платникам податків, щодалі збільшуються (див. табл. 

Б.2). Якщо в 2000 р. сума пільг становила 46,8 млрд грн. (надходження до 

зведеного бюджету 49,1 млрд грн.), то вже у 2003 р. доходи зведеного 

бюджету становили 75,2 млрд грн, а податкові пільги надані на суму 65 млрд 

грн. (86,5% доходів бюджету України). Прямі втрати бюджетів тільки за 

дев’ятьма видами платежів, облік яких веде ДПА України, орієнтовно 

становили 36 млрд грн, або 55,4% загальної суми пільг і 47,9% фактичних 

надходжень доходів до зведеного бюджету [136, с. 99]. Крім того, з 683,9 тис. 

зареєстрованих юридичних осіб – платників податків,  в 2003 р.  податковими 

пільгами скористалися 103,7 тис. (15,2 %). 

Більше 30% податкових пільг отримують промислові підприємства. 

Так в 2003 р. до бюджетів усіх рівнів від промислових підприємств не 

надійшло близько 24 млрд. грн, що в 1,2 рази перевищило обсяги 

перерахованих ними до бюджету платежів. Практично за усіма галузями 

промисловості обсяг наданих пільг перевищує сплачені податки та збори. В 

свою чергу, біля 30% пільг у промисловості отримали підприємства чорної 

металургії (8,1 млрд грн.), які в  4,8 перевищили їх виплат до бюджетів. – 8,1 

млрд грн. [136, с. 101] Переважно ці підприємства скористалися пільгою з 

обчислення за нульовою ставкою ПДВ за операціями з продажу товарів, що 

були експортовані за межі митної території України. Також до найбільших 

реципієнтів слід віднести автомобілебудування, суднобудування (табл. Б.3). 

Про відсутність послідовної державної політики свідчить той факт, що 

у 2003 р. відбулося катастрофічне зростання пільг з ПДВ (більш ніж у 3 
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рази), що призвело до втрат бюджету у розмірі 14,8% ВВП [137-138]. Однак 

вже в 2004 р. для виправлення цієї ситуації було переглянуто та скорочено 

кількість пільг по основних податках, насамперед з ПДВ, що забезпечило 

зменшення податкових втрат бюджету до 3,6% ВВП з подальшим 

скороченням їх протягом наступних років. 

Вагому частину видатків бюджету на підтримку суб’єктів 

господарювання становлять видатки розвитку на економічну діяльність, які в 

період 2000-2010 рр. складали 1,5-3,5% ВВП [138]. Згідно з національним 

законодавством [78], до видатків розвитку відносяться: 1150 “Матеріали, 

інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального 

призначення, що мають загальнодержавне значення”; 1171 “Дослідження і 

розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 

програм”; 2000 “Капітальні видатки”; 0250 “Субсидії і поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)”. 

Основними отримувачами видатків розвитку в цей період є 

підприємства транспортної галузі, вугільної промисловості, сільського 

господарства (80-85% видатків бюджету) (рис. 2.10.).  

 

Рис. 2.10. Динаміка і структура видатків бюджету на економічну 

діяльність 

Джерело: [139] 
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Разом із цим, переважно видатки розвитку направлялись не на 

інвестиційну діяльністю, а на підтримку неефективних та/або тих, що 

здійснюють квазіфіскальні операції державних підприємств [139]. Останні 

вимушені були залучати для покриття збитковості додатковий капітал на 

фінансовому ринку, що збільшувало вартість позик на відміну від подібних, 

що здійснював уряд, на 1,5%. 

В 2004 р. субсидії і поточні трансферти були  витіснені капітальними 

видатками, але вже в 2005 р. зростання їх питомої ваги у структурі видатків 

розвитку відновились (рис. 2.11.). 

 

Рис. 2.11. Структура видатків розвитку за економічною класифікацією 

Джерело: [140] 

Продовжує держава надавати, не зважаючи на ефективність, 

характерну для першого етапу, і гарантії по кредитам суб’єктів 

господарювання (табл. Б.4). 

В цей період в Україні змінюється система державної підтримки в 

результаті підготовки, ратифікації та вступу до Світової організації торгівлі. 

Так склалося, що заходи підтримки, які частіше використовуються в цей 

період в Україні, слід віднести до адресних, зокрема в 2002 р. на них 

приходилося понад 71,5% усіх субсидій в економіці [81, с. 59], та їх 

використання, якщо це шкодить іншим учасникам СОТ, заборонені та 
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супроводжуються санкціями.  А ті форми підтримки, які дозволені СОТ, в 

Україні використовуються нечасто. До неадресних форм державної 

підтримки, які не регулюються правилами СОТ відносять наступні: державна 

підтримка конкурентної науково-дослідної діяльності підприємств, послуги у 

сфері маркетингу, сприяння впровадженню міжнародних стандартів якості, 

розвиток загальної інфраструктури обслуговування виробництва та експорту, 

навчання та перекваліфікація робочої сили та управлінців, підтримка малого 

бізнесу, впровадження підприємствами нових стандартів охорони довкілля. 

У 2002 р. вітчизняним промисловим виробникам було надано субсидій 

на суму близько 3,15 млрд. грн., або 1,9 ВВП. В той же час, обсяги підтримки 

промисловості в ЄС у 2002 р. у середньому становили 0,39% ВВП.  Питома 

вага горизонтальних субсидій в сукупних субсидіях за цей же період в 

Україні становила 3%, регіональних (ВЕЗ, ТПР) – 25,5%. На відміну в 

країнах ЄС – 50% і 27% відповідно [141]. 

Умовами СОТ передбачено і перегляд податкових пільг, оскільки вони 

вважаються субсидіями. Нормами ЄС та СОТ допускається надання 

податкових пільг суб’єктам господарювання. Однак, їх використання 

обмеженні: в ЄС використання податкових пільг допускається для підтримки 

інвестиційних проектів, та забороняється для покриття поточних витрат 

підприємств. Це не відповідає існуючій вітчизняній практиці. Також не 

відповідає вимогам СОТ списання простроченої податкової заборгованості, 

що практикується в Україні (табл. В.1). 

У 2003 р. була прийнята «Концепція перебудови системи державних 

субсидій, що надаються галузям національної економіки», яка була 

розроблена з урахуванням положень угод СОТ «Про субсидії та 

компенсаційні заходи», «Про сільське господарство». Вона передбачала 

реформу системи державних субсидій галузям економіки відповідно до 

міжнародної практики, норм і правил СОТ, прийняття ряду законодавчих 

актів, у тому числі рамкового закону про державну допомогу.  
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На початку 2000-их рр. з’являються такі інституційні форми розвитку 

економіки як спеціальні економічні зони, зони пріоритетного розвитку, 

технопарки. Значну роль відповідно до світового досвіду у цьому процесі 

відграє організована безпосередньо державою система підтримки суб’єктів 

господарювання. Однак, сьогодні можна засвідчити їх низьку ефективність, 

зокрема виявлено обернений зв'язок між податковими пільгами і притоком 

інвестицій, СЕЗ і ТПР стали легальним інструментом мінімізації імпортних 

податків і зборів та суттєвого зниження собівартості виробництва товарів, 

погіршення конкурентного середовища, поширення тіньової економіки і 

злочинної діяльності й ін. У цілому, з початку функціонування суб’єкти 

станом на 01.04.2007 р. СЕЗ і ТПР отримали податкових пільг на суму 

10,4 млрд. грн., тоді як обсяг надходжень до бюджету склав 8,1 млрд. грн. 

(табл. 2.21) [142] 

 Таблиця 2.21 

Співвідношення податкових надходжень і пільг суб’єктів СЕЗ і ТПР 

станом на 01.04.07 р. 

Назва СЕЗ та ТПР 

Надходження до 

бюджету 
Податкові пільги Показник 

бюджетної 

ефективності, 

грн./грн. 
тис. грн. частка, % тис. грн. частка, % 

1 2 3 4 5 6 = 2 / 4 

спеціальні економічні зони 

СЕЗ"Донецьк" 147 931,3 8,0 2 389 819,1 76,0 0,06 

СЕЗ "Славутич" 6 953,1 0,4 29 362,4 0,9 0,24 

СЕЗ "Порто-франко" 21 604,1 1,2 18 986,6 0,6 1,14 

СЕЗ "Курортополіс 

Трускавець” 
35 801,3 1,9 14 478,2 0,5 2,47 

СЕЗ “Закарпаття” 1 143 715,1 61,9 521 084,9 16,6 2,19 

СЕЗ "Рені" 0,0 0,0 1 081,2 0,0 0,00 

СЕЗ “Яворів” 215 463,8 11,7 83 054,3 2,6 2,59 

СЕЗ "Миколаїв" 199 362,7 10,8 83 114,8 2,6 2,40 

СЕЗ "Азов" 77 046,0 4,2 4 966,9 0,2 15,51 

СЕЗ "Порт Крим" 7,0 0,0 0,0 0,0 - 

Усього по СЕЗ 1 848 965,0 100,0 3 144 867,0 100,0 0,59 

території пріоритетного розвитку 

ТПР Волинської обл. 94 281,4 1,5 195 479,4 2,7 0,48 

ТПР Житомирської  обл. 94 725,6 1,5 22 948,0 0,3 4,13 

ТПР Донецької обл. 4 627 593,9 73,6 6 611 281,2 90,7 0,70 

ТПР Чернігівської обл. 8 139,7 0,1 9 275,7 0,1 0,88 

ТПР АР Крим 585 690,8 9,3 111 057,4 1,5 5,27 



 134 

Продовження табл. 2.21 

ТПР Луганської обл. 23 680,9 0,4 15 143,8 0,2 1,56 

ТПР м. Харків 622 627,5 9,9 203 126,9 2,8 3,07 

ТПР Закарпатської обл. 217 472,6 3,5 117 271,1 1,6 1,85 

ТПР м. Шостка (Сумська обл.) 14 371,0 0,2 289,3 0,0 49,68 

УСЬОГО ПО ТПР 6 288 584,0 100,0 7 285 873,0 100,0 0,86 

РАЗОМ СЕЗ І ТПР 8 137 549,0  10 430 740,0  0,78 

Джерело: Розраховано за даними Міністерства економіки України 

З 2000 р. держава надає державну допомогу на розвиток технопарків у 

формі прямих (фінансування з державного бюджету) та непрямих (певні 

податкові пільги або інші преференції) видів державної допомоги (табл. В.3.).  

Було передбачено, що непряма допомога направлена переважно для 

залучення прямих іноземних та приватних інвестицій, сприяє розширенню 

інноваційної діяльності технопарків, оскільки законодавчо передбачене 

обов’язкове перерахування вивільнених від оподаткування сум на спеціальні 

рахунки технопарків та їх керівного органу з подальшим вкладанням їх у 

виробничий процес [144-147].  

Це дозволяє гарантовано і швидко отримати визначену суму коштів для 

реалізації інноваційних проектів практично без навантаження на витратну 

частину бюджету.  

Пряма державна допомога технопаркам передбачалась як часткова 

компенсація відсотків за кредитами. Для отримання державної допомоги всі 

проекти ТП проходять складну процедуру відбору на відповідність 

законодавчо затвердженим стратегічним довго- і середньостроковим 

напрямам інноваційної діяльності.  

За понад десятирічну історію функціонування ТП в Україні в рамках 

встановленого законом спеціального режиму інноваційної діяльності 

загальний обсяг державної допомоги їм склав 762,0 млн. грн., з яких 

697,1 млн. грн. надійшли у вигляді непрямої державної допомоги [143]. Як 

демонструють дані табл. В.3 основною форму державної підтримки 

технопарків в України виявились податкові пільги. 

http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn1
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За дослідженнями [144, с. 5] результативність державної допомоги ТП 

оцінюється в 529,8 млн. грн. іноземних інвестицій у сферу новітніх 

технологій, створення 3529 робочих місць, зниження потреби в імпорті 

сировини в окремих виробництвах, зниження енерговитрат в окремих 

виробництвах, виробництво і реалізації інноваційної продукцію вартістю 

7760 млн. грн. (1 грн державної допомоги супроводжувалась створення 

інноваційної продукції в середньому на рівні 10,5 грн. [145, с. 7], покращення 

структури експорту, зростання платежів до бюджету і цільових фондів (943,6 

млн. грн.) й ін. 

Разом із цим, розвиток ТП супроводжується втратою довіри інвесторів 

в результаті політичної нестабільності, нестабільності державної політики 

щодо допомоги технопаркам, невиконанням зобов’язань (пріоритетність у 

залученні іноземних кредитів під державні гарантії та коштів Державного 

інноваційного фонду, повне або часткове безвідсоткове кредитування 

(здійснювалося лише в період 2007-2008 рр.), пільга зі сплати ПДВ 

податковим векселем при імпорті нових устаткування, обладнання та 

комплектуючих, стабільність спеціального режиму інноваційної діяльності 

режиму в частині застосування державної допомоги й ін.), порушенням 

гарантій. Щодо останнього, то в  2005 р. звужено рамки спеціального режиму 

ТП лише до їх інноваційної діяльності і «надання державної підтримки … 

при реалізації проектів за пріоритетними напрямами діяльності 

технологічних парків» (з 31 березня 2005 р.) [146], не були  чинні з квітня 

2005 р. по лютий 2006 р. державні гарантії щодо стабільності спеціального 

режиму інноваційної діяльності ТП [147]. Застосовує уряд України і зміну 

переліку видів державної допомоги а саме: 31 березня 2005 р. [146] скасовано 

дію звільнення від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість з 

продажу в Україні, ввізного мита та податку на додану вартість при імпорті 

сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих на інших 

товарів); з 2 лютого 2006 р. [148] з переліку  виключено пріоритетність у 

залученні іноземних кредитів під державні гарантії, відновлено раніше 

http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn9
http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn10
http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn11
http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn12
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скасовані звільнення від сплати податку на прибуток та ввізного мита, 

запроваджено застосування податкового векселя при імпорті нових 

устаткування, обладнання і комплектуючих, та прискореної амортизації 

основних фондів (20% норма для груп 3 та 4), запроваджено повне або 

часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування проектів технологічних 

парків, повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних комерційним 

банкам та іншим фінансово-кредитним установам виконавцями за 

кредитування проектів технологічних парків, з 1 січня 2011 р. [51] скасовано 

звільнення від сплати податку на прибуток та сплату ПДВ податковим 

векселем при імпорті. 

Третій етап розвитку державної фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання в Україні (2005–2010 рр.) обумовлений активним розвитком 

міжнародної економічної інтеграції, і позначився масштабним скороченням 

форм державної підтримки. Однак, як відзначають експерти [149], 

скорочення відбувалося без модернізації системи її надання. Саме 

незавершеність удосконалення системи державної підтримки негативно 

позначилася і на потенціалі структурної перебудови економіки в цілому. 

Незважаючи на те, що Господарський кодекс і Закон України «Про 

захист економічної конкуренції» визначили норми щодо обмеження впливу 

державного втручання (підтримки) з метою недопущення спотворення 

конкуренції, у прийнятому Законі України «Про державні цільові програми» 

разом із компонентами фінансів, економічного та регіонального розвитку, 

соціальної політики відсутній компонент розгляду і погодження цих програм 

стосовно впливу на економічну конкуренцію. Також, незважаючи на досить 

розгалужену й детальну структуру інвентаризації бюджетних видатків, 

податкових пільг, державних гарантій як таких, ця структура не містить 

уніфікованих критеріїв класифікації таких даних стосовно наявності вигоди 

для суб’єкта господарювання, що скористався пільгами чи одержав бюджетні 

кошти, тобто наявності державної підтримки. 

http://www.niss.gov.ua/articles/705#_ftn13
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Також експерти відзначають, що об’єктивна потреба низки галузей 

ринку з високою доданою вартістю в одержанні адекватної та обґрунтованої 

підтримки не могла бути задоволена повною мірою через необхідність 

дотримання міжнародних зобов’язань, а також відносно менші можливості 

лобіювання відповідних рішень. Таким чином, державні ресурси 

спрямовуються здебільшого в галузі, більш схильні до тенденцій економіки 

ренти. Конкуренція між галузями за обмежені ресурси бюджету, відсутність 

єдиних правил гри, переліку базових принципів надання допомоги негативно 

позначилися на стратегічних перспективах цілих секторів вітчизняної 

економіки [127, с. 4]. 

В період 2005-2010 рр., за даними звітності «Про суми податкових 

пільг», обсяг втрат бюджетів внаслідок пільгового оподаткування становив у 

2005 р. – 12,4 млрд. грн., у 2006 р. – 13,5 млрд. грн., у 2007 р. – 17,5 млрд. 

грн., у 2008 р. – 22,8 млрд. грн., у 2009 р. – 28,2 млрд. грн., у 2010 р. – 37,1 

млрд. грн. (табл. 2.22). Дані демонструють стійку тенденція до зростання 

обсягів втрат бюджету від надання податкових пільг, що призводить до 

стійкого зменшення обсягів державних фінансів, недофінансування програм 

економічного та соціального розвитку [150]. 

Таблиця 2.22 

Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування в 2005-2010 рр. 

 
Станом 

на 

Всього 

(тис. грн.) 

Втрати 

держбюджету 

(тис. грн.) 

У % до 

всього 

Втрати місцевих 

бюджетів  

(тис. грн.) 

У % до 

всього 

2005 12 338 011 12 076 553,25 97,88 261 457,41 2,12 

2006 13 502 686 13 275 092,58 98,31 227 593,04 1,69 

2007 17 472 201 17 021 535,88 97,42 450 665,36 2,58 

2008 22 845 418 22 262 298,63 97,45 583 119,78 2,55 

2009 28 207 029 27 507 407,54 97,52 699 621,72 2,48 

2010 37 127 375 36 133 031,32 97,32 994 343,40 2,68 

Джерело: Складено автором на основі [150-152] 

У структурі втрат бюджетів від податкових пільг біля 90% приходиться 

на ПДВ, понад 5% - на податок на прибуток, біля 1,7% - плата на землю. 

Окрім того, проведений аналіз вітчизняними науковцями щодо 

ефективності податкових пільг веде до досить невтішних висновків. 
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Збільшення втрат бюджету від надання податкових пільг не мало 

позитивного ефекту на економічну активність, податкові пільги негативно 

впливали на обсяг випуску продукції та інвестиції в основний капітал, 

створюють стимули для сповільнення економічного зростання [153]. 

Досліджуючи економічні витрати бюджетів у цей період, слід 

відмітити наступне. Темпи приросту субсидій і поточних трансфертів у 

структурі економічних витрат бюджету перевищили темпи приросту 

капітальних витрат. Практично усю держдопомогу підприємствам становила 

секторальна допомога  (найбільша частка в 2009 р. – 98%), в той час як 

горизонтальна коливалась 1,5-4,5%. На відміну, наприклад, в ЄС в 2009 р. 

секторальна допомога в ЄС становила 18,5% сукупної держдопомоги, а 

горизонтальна – 83,7%. Понад 30% цієї допомоги отримує сільське 

господарство, понад 50% - ГМК, понад 18% - вугільна промисловість. 

 У список основних реципієнтів додалась нафтогазова галузь. Це 

пов’язано, перш за все, з тим, що з 2006 р. держава взяла на себе 

компенсацію втрат НАК «Нафтогаз України» (табл. 2.23) в результаті того, 

що природний газ реалізовувався на внутрішньому ринку за цінами нижчими 

від ціни його придбання. Так, втрати НАК «Нафтогаз України», визначені як 

сума збитку після оподаткування та податку на прибуток підприємств 

сплаченого до бюджету за мінусом державних субсидій, становили у 2006 р. 

1496 млн. грн., у 2007 р. – 835 млн. грн., у 2008 р. – 8112 млн. грн., у 2009 р. – 

23685 млн. грн. Відповідно до розрахунків уряду у 2010 р. дефіцит НАК 

«Нафтогаз України» становив біля 15 млрд. грн.[155]. 

З метою покриття втрат цієї державної компанії, які різко зросли у 2009 

р., уряд збільшив витрати у формі поповнення статутного капіталу. Зокрема, 

у 2009 р. було здійснено й передано НАК «Нафтогаз України» в обмін на 

додаткову емісію акцій, ОВДП обсягом 18,6 млрд. грн., у 2010 р. – 13,2 млрд. 

грн., у січні-серпні 2011 р. – 8,5 млрд. грн. Враховуючи, що випущені ОВДП 

були використані для покриття дефіциту НАК «Нафтогаз України», існує 
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доцільність класифікувати ці витрати не як придбання акцій додаткової 

емісії, а як видатки бюджету [157]. 

Таблиця 2.23 

Фінансові показники НАК «Нафтогаз України» 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доходи 33233 35460 26959 27575 30424 53413 65496 

Державні субсидії 0 0 0 0 2002 6677 4131 

Операційні витрати -

26311 

-

32602 

-

35029 

-

25994 

-

23750 

-

54996 
-63849 

Валовий прибуток (збиток) 6922 2858 1930 1581 4672 4824 5778 

Інший операційний дохід 0 0 154 1573 22 6112 942 

Інші операційні витрати 4832 1536 1963 3682 2061 2527 19326 

Операційний прибуток (витрати) 2090 1322 -1598 -528 2633 8409 -12606 

Фінансові витрати 124 606 574 968 1466 1524 6470 

в т.ч. відсотки сплачені 14 166 554 1113 1363 1351 4135 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування 
1966 716 -607 -1496 1167 -1435 -19554 

Сплачений податок на прибуток 1323 271 400 682 1233 573 3147 

Прибуток (збиток) після 

оподаткування 
643 445 -1007 -2178 -66 -2008 -22701 

Всього витрат 1966 716 -607 -1496 -815 -8112 -23685 

Джерело: [156] 

Квазіфіскальні операції «Нафтогаз-Україна»  в 2010-2013 рр. 

становили: надходження від продажу енергоресурсів за ціною нижче 

собівартості або послуг населенню (квазіфіскальний дохід) – 156,2 млрд. 

грн., квазіфіскальні субсидії – 286,7 млрд. грн., у тому числі збільшення 

обсягу зобов’язань, включно з державними гарантіями, втрата чистих активів 

– 50,0 млрд. грн., втрачені надходження від несплати ПДВ – 47,6 млрд. грн., 

витрати на збільшення статутного капіталу – 34,9 млрд. грн., витрати на 

субсидії – 7,3 млрд. грн. [158].  

Основним реципієнтом витрат бюджету на розвиток є вугільна 

промисловість та інші галузі з видобутку твердого палива. Так, обсяг 

видатків на підтримку цих підприємств з 4,2 млрд. грн. у 2006 р. зросли до 

7,4 млрд. грн. у 2010 р. (1% ВВП). У 2009 р. змінився механізм використання 

коштів державної допомоги вуглевидобувними підприємствами державної 

власності, зокрема їх звільнили від сплати внесків до Пенсійного фонду. Це 

компенсувало їм відповідно в 2009 р. і 2010 р. 4,0 та 4,3 млрд. грн. Усі ці 
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видатки спрямовуються на покриття збитків в результаті того, що оптова ціна 

реалізації вугілля покривала лише 61% собівартості його видобутку [159].  

Кредитування суб’єктів господарювання із бюджету становить 

незначну частку державної допомоги. Так в 2005 р. кредитів надано на суму 

2,4 млрд. грн., а повернено 2,6 млрд., в 2006 р. відповідно 1,0 та 0,9, в 2007 р. 

– 2,7 та 1,2, в 2008 р. – 3,4 та 0,75, в 2009 р. – 6,7 та 3,9, в 2010 р. – 4,7 та 3,4. 

[160-161; 151-152]. 

Державні гарантії за кредитами суб’єктів господарювання як форма 

підтримки в цей період використовується неактивно. Так, в 2009 р. загальну 

сума наданих в цей період гарантій становила 3520,5 млн. грн., в 2010 р. – 

5891,7 млн. грн., що становило в 2009 р. 12,4% від втрат бюджетів від 

податкових пільг, 10,7% від секторальної допомоги, та в 2010 р. – 15,9% і 

12,5% відповідно. Реципієнтами виступили сфера послуг, розвиток 

інфраструктури, транспорт.  

 

Рис. 2.12. Динаміка корпоративних запозичень, гарантованих державою 

Джерело: [140, с. 57] 

Отже, розвиток державної підтримки суб’єктів господарювання в цей 

період характеризується розбалансуванням системи. Відсутні чіткі, прозорі 

механізми надання допомоги. Державну допомогу отримують переважно 

галузі, що схильні до ренти. 

Четвертий період розвитку державної допомоги (2011-2013 рр.) 

пов'язаний з прийняття Податкового Кодексу України (ПКУ). На цьому етапі 
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державну підтримку суб’єктів господарювання забезпечують десятки 

відповідних бюджетних програм, державних цільових програм, понад 150 

норм законодавства. Найбільш популярними механізмами державної 

фінансової підтримки є видатки державного бюджету, податкові пільги, 

державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за 

запозиченнями суб'єктів господарювання. Разом із цим, не зважаючи на 

модернізацію системи держпідтримки,  лише для механізму надання 

державних гарантій передбачено систематизовані підходи та критерії 

прийняття рішень про надання державної допомоги. 

Динаміка державних витрат на економічну діяльність демонструє їх 

зростання. Хоча їх значимість у структурі витрат бюджету знижується. З 

1991 р. за пріоритетністю вони з першого місце перемістилися до 2013 р. на 

п’яте.  Так, якщо в 2009 р. їх сукупний номінальний розмір становив 39,8 

млрд грн., то в в 2010 р. – 43,8 млрд., в 2011 р. – 57,3 млрд., в 2012 р. – 62,4 

млрд., в 2013 р. – 65,6% [162-163]. 

Разом із цим галузева структура видатків на економічну діяльність 

значно не змінюється. Основними реципієнтами залишаються підприємства 

гірничо-металургійного комплексу (34,4% на 31.12.2013 р. сукупних видатків 

на економічну діяльність), транспорту (35,2%), сільського, лісового 

господарства (15,2%)  (див. табл. В.7). 

Втрати бюджету від податкових пільг в 2010 р. становили 37,1 млрд. 

грн., в 2011 р. – 58,8 млрд., в 2012 р. - 48,7%, в 2013 р. -  70,4 млрд. [164]. 

Переважна частка пільг отримана по ПДВ (62%), податок на прибуток (31%), 

плата за землю (6%). Найбільші втрати бюджет отримав в результаті 

спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарських 

товаровиробників; перенесення збитків вiд операцій з цінними паперами; 

оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на 

вторинному ринку; оподаткування за нульовою ставкою ПДВ операцій з 

постачання природного газу; звільнення вiд оподаткування ПДВ операцій з 

постачання виробів медичного призначення; звільнення вiд податку на 
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прибуток підприємств літакобудівної промисловості. Звільнення від сплати 

ПДВ в якості економічного стимулу через непряме оподаткування було і 

лишається одним з найбільш поширених інструментів державної підтримки 

суб’єктів господарювання. На противагу цьому, обсяг відстрочень сплати 

податку на прибуток підприємств та звільнень від його сплати у загальний 

структурі податкових пільг складає досить незначну частку. Так, у 2013 році 

загальний обсяг втрачених бюджетних доходів внаслідок відстрочення 

сплати податку на прибуток підприємств та звільнення від його сплати склав 

приблизно 0,38% від ВВП. У 2010–2012 роках суб’єкти господарювання, що 

працюють галузі пріоритетного розвитку літакобудування, отримали 

звільнення від сплати ввізного мита у загальному обсязі близько 0,26% від 

річної сукупної суми зібраного ввізного мита. [140, с. 161-162] 

Прямі субсидії промисловим підприємствам, що надавалися для санації 

та реструктуризації підприємств, та для поповнення обігового капіталу 

державних підприємств (переважно в галузях вугледобування, виробництва і 

постачання енергії, металургії, утримання доріг, сільського господарства), 

надавалися у досить значних обсягах, зіставних із сумами втрат бюджету 

внаслідок податкових пільг. Загалом обсяг прямих субсидій суб’єктам 

господарювання державного і приватного секторів, склав 1,9% від суми ВВП 

у 2011 році та 3% від суми ВВП у 2012 році. [140 , с. 162] 

Найбільші обсяги державної підтримки (у тому числі субсидії, 

податкові пільги, списання заборгованості, державні гарантії і компенсації) 

отримували державні підприємства, які працюють в енергетичному секторі (у 

тому числі вугледобувні), а також у галузях судно - і літакобудування, 

металургії та розвитку ІТ-технологій. Ці заходи в основному були спрямовані 

на збереження рентабельності та задоволення потреб великих державних 

підприємств, великих експортерів і виробників енергії з відновлюваних 

джерел. В якості виняткових заходів надавалася підтримка господарській 

діяльності, що була пов’язана з реалізацією національного інвестиційного 

проекту з організації проведення фінальної частини чемпіонату Європи з 
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футболу 2012 року (в рамках цього проекту сума одних лише державних 

гарантій, наданих для забезпечення виконання зобов’язань підприємств-

учасників проекту, склала приблизно 650 млн. грн). 

Обсяг наданих із державного бюджету кредитів становить в 2011 р. – 

7,0 млрд. грн., а обсяг повернутих кредитів – 2,3 млрд., в 2012 р. відповідно 

6,2 та 2,3, в 2013 р. – 6,0 та 5,5. Найбільше кредитів із державного бюджету 

було надано у сфері сільського та дорожнього господарства, енергетики та 

вугільної промисловості. 

Починаючи з 2009 р. стрімко зростають гарантії уряду по кредитам 

підприємствам (табл. 2.24) Гарантований державою борг на кінець 2013 р. 

становив 104,1 млрд. грн., або 17,8 % від загальної суми державного та 

гарантованого державою боргу. Як і раніше, найбільша частка припадала на 

гарантований зовнішній борг – 13,2 %, який становив 77,0 млрд. грн. 

Гарантований внутрішній борг складав 27,1 млрд. грн., або 4,6 % від 

загальної суми державного та гарантованого державою боргу. 

Таблиця 2.24 

Державні гарантії, надані підприємствам України, млн грн. 

Підприємства 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Укрексімбанк, проект розвитку експорту 780,2         1198,5  

Державна іпотечна установа 1000,0 1000,0       2000,0 5000,0 

Укравтодор 1740,3 4696,4 7397,7 3499,4 2997,1 14000,0 5000,0 

ДП «Іллічівський МТП»   195,3          

ДП  «Укркосмос»     2333,8        

НАК «Нафтогаз»     18879,6     29776,1 8796,5 

ДП «Укрмедпостач»     1202,8        

ХДВАП     1620,0        

ДП «КАЗ Авіант»     858,0        

Львівська ОДПЗ     600,7        

ДП «Фінінпро»       4497,8 5496,1 4396,2  

Південна залізниця       2077,1      

ДП «КБ «Південне»          2073,7    

Укрексімбанк, проект 

енергоефективності 

        1596,1    

Лисичанськвугілля         679,1    

ПAT «Державна продовольчо-зернова 

корпорація» 

          23979,0  

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості, проект «Будівництво 

першої черги Дністровської ГАЕС у 

складі трьох агрегатів» 

      1500,0 

Департамент енергетики, транспорту та 

зв'язку Вінницької міської ради 

      113,5 

Національне агентство з питань       644,3 
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підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 р. з футболу та реалізації інфра- 

структурних проектів. Проект 

«Будівництво сучасного лікувально-

діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» 

Управління капітального будівництва 

Херсонської міської ради 

      198,8 

Департамент капітального будівництва 

Вінницької міської ради 

      36,4 

Проект «Реалізація ІІ етапу 

Національного проекту 

«Відкритий світ» у частині технічного 

забезпечення шкіл навчальним 

обладнанням» 

      608,0 

Усього 3520,5 5891,7 32892,6 10074,3 12842,1 75349,8 21 897,5 

Джерело: [165] 

Як свідчать дані табл. 2.24 державні гарантії більш активно надавалися 

для розвитку таких сфер як АПК, ПЕК, сфера послуг, розвиток 

інфраструктури, тоді як промислові галузі національної економіки 

(авіабудування, космічна, машинобудування) отримували значно менші 

обсяги підтримки. У найбільш загальній формі гарантії пов’язані з кредитом 

або з іншими фінансовими зобов’язаннями за контрактами позичальників з 

кредиторами. 

В якості члена СОТ Україна  імплементувала Угоду про субсидії та 

компенсаційні заходи (УСВЗ), Угоду про пов’язані з торгівлею інвестиційні 

заходи (ТРІМС) та Генеральну угоду про торгівлю послугами (ГУТП), кожна 

з яких регулює окремі аспекти субсидування суб’єктів господарювання. Як 

член СОТ, Україна подавала звіти про субсидії згідно з відповідним 

міжнародним стандартом. Зокрема, 2 липня 2013 року, на виконання Угоди 

про субсидії та компенсаційні заходи, Україна надіслала нотифікацію до 

СОТ: субсидії надані в 2011-2012 рр. за нормами СОТ по горизонтальних 

програмах: спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку, 

технологічні парки; за галузевими програмами: суднобудування, 

літакобудування, сільськогосподарське машинобудування, космічна 

промисловість, вугледобування, книгодрукування [140]. 
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Аналіз дозволяє узагальнити, що основним напрямком державної 

підтримки в Україні залишаються програми галузевого спрямування. 

Протягом 2010-2013 рр. частка секторальної підтримки становила 94,46-

98,49%. 

Отже, аналіз розвитку державної допомоги до 2013 р. включно 

дозволяє узагальнити, за усіма формами допомоги незначну частку відведено 

промисловості, імпортозаміщенню, високотехнологічному виробництву. 

Переважна частка державної допомоги направляється на покриття збитків, 

антикризові заходи і не орієнтована на стимулювання економічного 

зростання, підвищення конкурентоспроможності, заходи підтримки 

переважно носять короткостроковий характер. Галузевий розподіл 

фінансової допомоги свідчить про те, що закріплюється сировинний характер 

економіки, з високим рівнем енерговитрат. Окрім того, регіональний 

розподіл державної допомоги підприємствам (субсидії і поточні видатки 

підприємствам, капітальні видатки) в цей період демонструє, що понад 50% 

отримано м. Києвом, Донецькою та Луганською областями. Понад 40 % 

втрат державного бюджету від надання пільг в оподаткуванні підприємств 

зосереджена в м. Київ. Особливо збільшилися частки видатків Донецькій, 

Луганській та Запорізькій областям в 2011 р. Питома вага інших регіонів 

залишається низькою – від 1 до 2 %. 

Початок п’ятого етапу в 2014 р. пов'язаний зі змінами в економічному 

курсі країни, що потребує корінних змін у системі надання і контролю за 

державною допомогу, у тому числі і щодо виконання зобов’язань перед СОТ 

і ЄС. Основним кроком у напрямку інвентаризації і систематизації, 

економічного обґрунтування стало прийняття Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання»[125], окремі статті якого 

діють з серпня 2014 р. можна очікувати, що в перехідний період відбудеться 

зменшення і структуризація податкових пільг, перехід від використання 

переважно прямих форм підтримки до непрямих, підвищення рівня контролю 
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і відповідальності за використанням фінансової допомоги, відбудеться 

перехід від секторальної допомоги до горизонтальної і регіональної. 

 Отже, ретроспективний аналіз показав, що в процесі еволюції 

державна підтримка суб’єктів господарювання змінювалась відповідно 

умовам господарювання, пріоритетам урядової соціально-економічної 

політики.  Процесі розвитку системи виокремилися такі основні форми 

підтримки, що сьогодні використовують в Україні, як податкові пільги, 

державні гарантії, видатки на економічну діяльність (субсидії і поточні 

трансферти та капітальні витрати), кредити підприємствам із бюджету. Разом 

із цим можна погодитися з результатами висновками вітчизняних науковців 

[166] (табл. Б.7), що система підтримки все ще залишається неефективною і 

не відповідає меті створення умов для стійкого економічного зростання. 

 

 

2.3. Аналіз впливу форм державної фінансової підтримки на 

фінансовий стан і фінансову діяльність вітчизняних суб’єктів 

господарювання  

 

Дослідимо вплив окремих форм державної бюджетно-податкової 

підтримки підприємств на основні параметри їх фінансової діяльності.  

Як було представлено в 2.1. ліквідність, як здатність суб’єкту 

господарювання трансформувати активи в грошові кошти без втрат часу і 

коштів для своєчасного виконання фінансових зобов’язань, розраховуються 

як співвідношення елементів оборотних активів до поточної заборгованості. 

Проведемо аналіз зв'язку між ліквідністю та податковим навантаженням, 

основними формами державної підтримки, зокрема податковими пільгами, 

видатками на економічну діяльність, державним кредитом, державними 

гарантіями. Зазначимо, що дія механізму впливу податкових пільг на 

ефективність фінансової діяльності подібна зниженню податків. 



 147 

Перш за все, відмітимо, що при нарахуванні податки збільшують 

короткострокові пасиви підприємства, однак у момент сплати дана 

заборгованість списується. Отже збільшення податкового навантаження 

може знизити рівень ліквідності в даний момент часу, але лише до моменту 

виконання палаткових зобов’язань перед бюджетом. Разом із тим, 

збільшення податкових платежів в цілому зменшує обсяг оборотних активів 

за рахунок використання грошових коштів на сплату податків.  

Основними податками на сьогодні, які впливають на фінансову 

діяльність підприємств в Україні, є податок на додану вартість, податок на 

прибуток, акциз, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, які в 

сукупності становлять на 31.12.2013 р. біля 66%.  

Отже, у випадку нарахування податку на додану вартість відбувається 

нарахування поточної заборгованості перед бюджетом, яка з часом 

перекладається на покупця. В той же час ПДВ по витратах підприємства 

зараховується як кредит і відшкодовується з бюджету. Отже, з початку 

збільшуються на суму нарахованого ПДВ поточні зобов’язання, оборотні 

активи як дебіторська заборгованість бюджету. Але, враховуючи, що 

податкове зобов’язання буде більше, ніж податковий кредит, можна 

стверджувати, що ліквідність зменшиться. Разом із тим, після сплати 

податків коефіцієнти ліквідності повернуться до початкового значення, 

враховуючи, що відбудеться зниження поточної й дебіторської 

заборгованості, грошових коштів на виплату в бюджет як різниці між 

податковими зобов’язанням і податковим кредитом. Зауважимо, що 

зниження абсолютної ліквідності при нарахуванні податку, враховуючи, що 

дебіторська заборгованість не включається до розрахунку її коефіцієнту, 

відбудеться відносно більше, ніж за іншими видами. 

Якщо підприємство застосовує спрощену систему оподаткування, то 

податковий кредит відсутній: до суми доходу, який є об’єктом 

оподаткування, не входять у тому числі суми податку на додану вартість, що 

надійшли у вартості товарів, (виконаних робіт, наданих послуг), 
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відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, 

встановлених Податковим Кодексом [51, 292.11].  

Враховуючи, що з акцизу, податків на міжнародну діяльність 

відшкодування не передбачено, можна стверджувати, що їх сплата до 

бюджету знижує ліквідність і платоспроможність суб’єктів господарювання 

– платників ПДВ. 

Податок на прибуток підприємств також при нарахуванні збільшує 

поточні зобов’язання, а при виплаті його в бюджет одночасно зменшує 

поточні зобов’язання і оборотні активи на величину грошових коштів, які 

направляються в бюджет як податковий платіж. Отже, в будь-якому разі і 

абсолютна, і швидка, і поточна ліквідність будуть знижуватися. 

При аналізі впливу податків на майно на ліквідність суб’єктів 

господарювання необхідно врахувати, що податок на прибуток підприємств, 

«що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму 

нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII 

Податкового Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості» [51, 292.11]. 

Отже, можна стверджувати, що механізм впливу даного податку на 

ліквідність буде подібним до загальної тенденції, за виключенням темпів 

зниження. Так при нарахуванні поточні зобов’язання збільшаться на 

величину (податок на майно*(1-ставка податку на прибуток)), а при виплаті 

на неї ж зменшаться грошові кошти, а, отже й оборотні активи і поточна 

заборгованість.  

В результаті можна зробити висновок, що оподаткування в цілому 

зменшує рівень ліквідності. В той же час зрозуміло, що податкові пільги, що 

зменшують податкове навантаженні, будуть збільшувати рівень ліквідності і 

платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Відсутність зміни у випадку з ПДВ можливо лише якщо податковий 

тягар в повній мірі перекладається на покупця. Але з економічної теорії 

відомо, що податковий тягар в повному обсязі компенсується покупцем у 
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випадку абсолютної еластичності попиту по ціні, що є ідеальним станом 

[167]. В реальності  товари, послуги, роботи, що купують споживачі або 

еластичні, або нееластичні. Товари, що не мають замінників, товари «першої 

необхідності» відносять до нееластичних. Товари, від яких споживачу 

достатньо легко відмовитися у випадку зростання ціни, характеризуються як 

еластичні, зокрема товари довготривалого використання, товари розкоші. 

Отже, чим менше еластичність, тим більшу частку податкового тягаря можна 

перекласти на покупця, і навпаки, чим більше еластичність попиту по ціні, 

тим більша частка перекладається на продавця. І хоча в теперішньому часі, 

виходячи з механізму розрахунку, швидка та поточна ліквідність під впливом 

ПДВ та можливого його зростання не зміниться, в майбутньому скорочення 

попиту  призведе до відносного скорочення чистого доходу, зростання 

запасів, витрат, поточної заборгованості тощо, що загрожує не лише 

зменшенням ліквідності й платоспроможності, а й фінансової стійкості, 

рентабельності, ділової активності. 

Розрахунки залежності поточної, швидкої і абсолютної ліквідності 

підприємств від платежів до зведеного бюджету України по податку на 

прибуток ( 1Х ), ПДВ ( 2Х ), акцизу ( 3Х ), податках на міжнародну торгівлю і 

зовнішні операції ( 4Х ), інших податках ( 5Х ) в період 2007-2013 рр. 

дозволило виявити наступне: 

1Y = 0,984 + 0,01 1Х - 0,001 2Х + 0,005 3Х - 0,002 4Х  - 0,004 5Х    (2.1) 

( 2R =0,993, Fрозр.> Fкр.), 1Y - поточна ліквідність,  

2Y = 0,872 + 0,003 1Х - 0,001 2Х + 0,004 3Х - 0,002 4Х - 0,001 5Х      (2.2) 

( 2R =0,986, Fрозр.> Fкр.), 2Y - швидка ліквідність,  

3Y = 0,079 + 0,004 1Х - 0,001 2Х + 0,004 3Х + 0,002 4Х - 0,001 5Х      (2.3) 

( 2R =0,932, Fрозр.> Fкр.), 3Y - абсолютна ліквідність. 

Отже можна засвідчити пряму залежність між коефіцієнтами 

ліквідності та платежами у зведений бюджет по податку на прибуток, акцизу, 

від’ємну – по ПДВ, іншим податкам. Податки на міжнародну діяльність 
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негативно впливають на поточну і швидку ліквідність і позитивно – на 

абсолютну. Для поточної ліквідності найбільший вплив має податок на 

прибуток, для швидкої та абсолютної ліквідності – акциз і податок на 

прибуток. 

В цілому позитивний вплив податку на прибуток можна пояснити 

зменшенням ставки податку в досліджуємий період (2007 р. - 25%, 2013 р. – 

19%). Для обґрунтування результативності таких змін розрахуємо 

еластичність
3
 поточної і абсолютної ліквідності щодо коливання ефективної 

ставки податку на прибуток. Отже, збільшення ефективної ставки податку на 

прибуток на 1% спричиняє зниження поточної ліквідності на 0,69%, 

абсолютної – на 0,39%. За розрахунками ефективна ставка податку на 

прибуток становила: 2007 р. – 18,8%, 2008 – 24,8%, 2009 – 23%, 2010 – 

18,9%, 2011 – 20,1%, 2012 – 19,9%, 2013 – 23,2% [151-152; 162-164]. 

Відзначимо, що ефективна ставка в окремі періоди виявилась вищою за 

номінальну ставку, що є наслідком зростання навантаження на ефективні 

підприємства в умовах погіршення внутрішньої та зовнішньої кон’юнктури.  

Видатки на економічну діяльність як складові державної допомоги 

передбачать субсидії, поточні трансферти, капітальні витрати. За 

нормативними документами до категорії «Поточні трансферти» належать 

видатки на надання субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним 

особам, іншим бюджетам, до «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям»: субсидії підприємствам (установам, організаціям), 

поточні видатки одержувачів бюджетних коштів, дотації 

сільськогосподарським товаровиробникам, субсидії на покриття збитків 

підприємств, фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, 

відшкодування відсотків за користування кредитами, державна підтримка 

громадських організацій, поточні трансферти підприємствам (установам, 

                                                 

3
 E = 

∂y

∂x
 
x

y
 = b

x

y
, де b – стандартизований коефіцієнт, х  - середнє значення залежної змінної, y - середнє 

значення фактору. 



 151 

організаціям). «Капітальні видатки» включають «Придбання основного 

капіталу», «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування», «Капітальне будівництво (придбання)». [168-169] Залучення 

цих форм забезпечує суб’єктам господарювання або збільшення оборотних 

активів, або зменшення поточної заборгованості, що дозволить покращити в 

цілому рівень ліквідності і платоспроможності. Щодо капітальних видатків, 

то вони або збільшуються, або не змінюють рівень ліквідності і 

платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Кредитування з бюджету – це операції з надання коштів з бюджету на 

умовах повернення, платності, строковості, цільового використання, 

внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кредитів з 

бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення 

кредитів до бюджету). До кредитів з бюджету також належать бюджетні 

позички та фінансова допомога з бюджету на зворотній основі. [78, п. 31 ч. 1 

ст. 2].  Вплив державних кредитів на ліквідність визначається тим, що вони 

надаються переважно на довгостроковий період. Отже їх отримання збільшує 

грошові кошти в структурі оборотних активів та довгострокову 

заборгованість, що збільшують ліквідність підприємств на етапі отримання 

кредиту. Разом із тим, з часом виникає поточна заборгованість по 

поверненню кредиту та виплаті процентів, що буде знижувати ліквідність. 

Однак, в ідеалі використання державних кредитів повинно супроводжуватися 

зростанням доходу, прибутку, зменшенням заборгованості перед 

контрагентами, ефекти від чого будуть компенсувати витрати на виплату 

процентів. Отже, в цілому державне кредитування, хоча й немає 

однозначного впливу на показники коефіцієнтів ліквідності, позитивно 

впливає на ліквідність суб’єктів господарювання, особливо на початковому 

етапі використання державного кредитування.  

Розрахунки демонструють, що для українських підприємств в період 

2007-2013 рр. існує позитивний зв’язок між усіма формами підтримки ( 6Х - 
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капітальні видатки з державного бюджету, 7Х - державні кредити, 8Х  - 

податкові пільги, 9Х  - субсидії, поточні трансферти підприємствам):  

1Y = 0,987 + 0,004 6Х + 0,0008 7Х + 0,0001 8Х + 0,004 9Х      (2.4) 

( 2R =0,869, Fрозр.> Fкр.), 1Y - поточна ліквідність,  

3Y = 0,115 + 0,002 6Х - 0,001 7Х + 0,001 8Х + 0,0002 9Х        (2.5) 

( 2R =0,853, Fрозр.> Fкр.), 3Y - абсолютна ліквідність,  

Для коефіцієнту поточної ліквідності найбільший вплив мають 

капітальні видатки з державного бюджету, субсидії та поточні трансферти 

підприємствам, для абсолютної ліквідності – капітальні видатки державного 

бюджету. При цьому розрахунок еластичності демонструє, що збільшення 

капітальних видатків з держбюджету на 1% збільшують поточну ліквідність 

на 9,3%, абсолютну – відповідно на 1,5%.  Для абсолютної ліквідності 

виявлено обернений зв'язок із державними кредитами.  

Модель зв’язку форм підтримки зі швидкою ліквідністю 

характеризується низькою значимістю. 

Разом із тим, якщо дослідити зв'язок між ліквідністю і щорічними 

темпами приросту таких форм підтримки як 6Х - капітальних видатки з 

державного бюджету, 7Х - державні кредити, 8Х  - податкові пільги, 9Х  - 

субсидії, поточні трансферти підприємствам, то можна виявити позитивну 

залежність для поточної ліквідності, неоднозначну для абсолютної:  

1Y = 1,153 + 0,034 6Х + 0,0004 7Х + 0,009 8Х + 0,048 9Х      (2.6) 

( 2R =0,816, Fрозр.> Fкр.), 1Y - поточна ліквідність,  

3Y = 0,202 + 0,006 6Х - 0,042 7Х - 0,004 8Х - 0,026 9Х         (2.7) 

( 2R =0,648, Fрозр.> Fкр.), 3Y - абсолютна ліквідність,  

В цілому це свідчить про визначальну роль державної допомоги у 

забезпеченні загальної ліквідності суб’єктів господарювання, особливо за 

рахунок капітальних видатків з державного бюджету. Що стосується 

абсолютної ліквідності, то від’ємна залежність може бути наслідком 

неефективного використання державної фінансової допомоги, зокрема 
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субсидій і поточних трансфертів на покриття збитків, наявності особливостей 

організації фінансування за цими формами допомоги, довгострокового 

характеру використання. Найбільший вплив на ліквідність мають динаміка 

субсидій, поточних трансфертів зведеного бюджету підприємствам. 

Зв’язку між державними гарантіями і ліквідністю підприємств 

зведеного балансу не виявлено. Це можна пояснити тим, що вони надаються 

переважно державним підприємствам або підприємствам, що реалізують 

державні програми, проекти. Крім того, кількість суб’єктів господарювання, 

які отримали державні гарантії в цей період є обмеженою. 

Ділова активність розраховується як співвідношення чистого доходу 

від реалізації товарів, послуг, робіт до відповідних елементів активу або 

пасиву балансу підприємства. У зв’язку з тим, що чистий доход вже 

виключає непрямі податки (ПДВ, акциз, мито),  їх нарахування не впливає на 

показники ділової активності. Що стосується прямих податків, то їх 

нарахування супроводжується виникненням податкових зобов’язань, що 

збільшує кредиторську заборгованість, а сплата її ж зменшує. Сплата податку 

також зменшує активи за рахунок використання грошових коштів на 

погашення податкових зобов’язань. Чиста виручка підприємства при цьому 

не змінюється. Отже, прямі податки в цілому не впливають на ділову 

активність, й в окремих випадках зростання їх навантаження може 

збільшувати оборотність сукупних активів та оборотність грошових коштів. 

При спрощеній системі оподаткування нарахування податку зменшує чистий 

доход суб’єкту господарювання, вартість активів і грошові кошти на кінець 

розрахункового періоду. Отже, єдиний податок зменшує оборотність, але 

оборотність активів і грошових коштів менше, ніж інших елементів активу.  

Розрахунки зв’язку ділової активності від платежів до зведеного 

бюджету по податку на прибуток ( 1Х ), ПДВ ( 2Х ), акцизу ( 3Х ), податках на 

міжнародну торгівлю і зовнішні операції ( 4Х ), інших податках ( 5Х ) не 

виявили значимої залежності. Разом із тим встановлено окремі значимі 

залежності із навантаженням по окремим податкам, зокрема: 
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4Y = 4,123 - 0,390 1Х +0,108 2Х - 0,486 3Х +2,225 4Х  - 0,225 5Х     (2.8) 

( 2R =842, Fрозр.> Fкр.), 4Y - оборотність дебіторської заборгованості,  

5Y = 0,875 + 0,099 1Х - 0,069 2Х + 0,385 3Х + 1,096 4Х - 0,131 5Х       (2.9) 

( 2R =0,543, Fрозр.> Fкр.), 5Y - оборотність оборотних активів. 

6Y = 16,644 + 0,048 1Х - 0,014 2Х - 1,606 3Х + 2,253 4Х - 0,991 5Х      (2.10) 

( 2R =0,890, Fрозр.> Fкр.), 6Y - оборотність товарно-матеріальних запасів,  

7Y = 0,038 + 0,282 1Х - 0,090 2Х + 0,535 3Х + 1,556 4Х - 0,159 5Х       (2.11) 

( 2R =0,727, Fрозр.> Fкр.), 7Y - оборотність кредиторської заборгованості, 

Отже, виявлена пряма залежність ділової активності з часткою податку 

на прибуток в ВВП, за виключенням оборотності дебіторської 

заборгованості, із часткою податків на міжнародні торгівлю і зовнішні 

операції, обернену із часткою ПДВ в ВВП (за виключенням оборотності 

дебіторської заборгованості), із часткою інших податків в ВВП. Щодо 

акцизу, то пряма залежність виявлена для оборотності кредиторської 

заборгованості й оборотних активів, пряма – для оборотності ТМЗ, 

дебіторської заборгованості. 

Окрім того, виявлена залежність між оборотністю активів і 

ефективними ставками оподаткування: 

8Y = 1,247 - 0,376 1Х +0,030 2Х                        (2.12) 

( 2R =0,584, Fрозр.> Fкр.), 8Y - оборотність активів. 

Отже, існує пряма залежність між оборотністю активів і ПДВ, обернена 

– із податком на прибуток. І хоча значимість залежності невисока, дані 

висновки також підтверджуються розрахунками еластичності: при зростанні 

ефективної ставки податки на 1%, ділова активність зменшується 0,0014%, 

при зростанні ПДВ – відповідно – збільшиться на 0,13%.  

Можна узагальнити, що в цілому отримані результати відповідають 

припущенням щодо впливу податків на ділову активність, які представлені 

вище. 
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Якщо капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються на 

придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового 

користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних 

активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, 

реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших 

об'єктів), на створення державних запасів і резервів, на придбання 

капітальних активів, невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з 

пошкодженням основного капіталу [168], то їх отримання  супроводжується 

зростанням грошових коштів або вартості необоротних активів. Разом із цим, 

чистий дохід не змінюється. Отже, показники ділової активності або не 

змінюються, або погіршуються несуттєво  (оборотність активів, необоротних 

активів, оборотних активів, грошових коштів).  

Подібні тенденції будуть характерні для субсидій і поточних 

трансфертів. Так державні субсидії (гранти) – це державна допомога у формі 

передачі ресурсів суб’єкту господарювання в обмін на дотримання у 

минулому або майбутньому певних умов, пов’язаних з операційною 

діяльністю підприємства [170, п. 3], яку поділяють на два типи: гранти, що 

відносяться до активів (формування необоротних активів) та гранти, що 

відносяться до доходів (компенсація втрат, нецільове фінансування). Останні 

можуть фактично збільшувати чистий доход або зменшувати витрати, 

поточну заборгованість підприємства, а отже підвищують оборотність 

активів та їх окремих елементів, кредиторської заборгованості. 

Отримання державного кредиту збільшує зобов’язання суб’єкту 

господарювання, грошові кошти й сукупну величину оборотних коштів та 

оборотних активів в цілому на величину кредиту, на величину процентів 

збільшується поточна заборгованість, однак при їх сплаті заборгованість 

зменшується, як і при погашенні кредиту, але грошові кошти, оборотні 

активи, активи зменшуються в більшій мірі, ніж збільшились на початку. 

Чистий доход при цьому не змінюється. Отже, оборотність запасів, ТМЗ, 

дебіторської заборгованості, власного капіталу не змінюється, а активів, 
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оборотних активів, грошових активів зменшується, що дозволяє 

стверджувати про зниження ділової активності. 

Механізм впливу державних гарантій на ділову активність підприємств 

подібний державному кредиту. 

Разом із тим, розрахунки зв’язку окремих форм державної підтримки 

6Х - капітальних видатки з державного бюджету, 7Х - державні кредити, 8Х  - 

податкові пільги, 9Х  - субсидії, поточні трансферти підприємствам) з 

коефіцієнтами оборотності дозволили виявити: 

4Y = 6,051 + 0,013 6Х - 0,195 7Х - 0,022 8Х - 0,073 9Х         (2.13) 

( 2R =880, Fрозр.> Fкр.), 4Y - оборотність дебіторської заборгованості,  

5Y = 3,135 +0,006 6Х - 0,058 7Х - 0,007 8Х - 0,055 9Х             (2.14) 

( 2R =0,994, Fрозр.> Fкр.), 5Y - оборотність оборотних активів. 

6Y = 16,508 + 0,005 6Х - 0,519 7Х - 0,069 8Х - 0,154 9Х        (2.15) 

( 2R =0,929, Fрозр.> Fкр.), 6Y - оборотність товарно-матеріальних запасів,  

7Y = 3,740 + 0,014 6Х - 0,017 7Х - 0,008 8Х - 0,061 9Х             (2.16) 

( 2R =0,997, Fрозр.> Fкр.), 7Y - оборотність кредиторської заборгованості, 

8Y = 1,452 + 0,004 6Х - 0,011 7Х - 0,003 8Х - 0,025 9Х            (2.17) 

( 2R =0,986, Fрозр.> Fкр.), 8Y - оборотність активів, 

9Y = 3,409 + 0,010 6Х + 0,025 7Х - 0,008 8Х - 0,054 9Х            (2.18 ) 

( 2R =0,950, Fрозр.> Fкр.), 9Y - оборотність власного капіталу. 

Отже, можна засвідчити, що існує від’ємна залежність ділової 

активності від усіх визначних форм фінансової державної підтримки, за 

виключенням капітальних видатків з бюджету, що в цілому підтверджує 

загальні висновки, представлені вище. Також, для оборотності власного 

капіталу виявлена пряма залежність з державними кредитами. Стійкої 

залежності із державними гарантіями не виявлено. 

Разом із тим, якщо досліджувати зв'язок ділової активності та 

щорічним  приростом абсолютної величини цих форм, то виявлена від’ємна 
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залежність для капітальних трансфертів державного бюджету, субсидій і 

поточних трансфертів, позитивна – для державних кредитів та податкових 

пільг: 

8Y = 0,861 - 0,010 6Х + 0,131 7Х + 0,186 8Х - 0,185 9Х            (2.19) 

( 2R =0,935, Fрозр.> Fкр.), 8Y - оборотність активів. 

Аналіз фінансової стійкості передбачає співвідношення окремих 

елементів пасивів (капіталу) між собою. Як вже було зазначено вище 

нарахування податків передбачає збільшення поточної заборгованості, але з 

перерахуванням їх до бюджету поточні зобов’язання зменшуються на ту ж 

величину.  Отже, якщо розглядати непрямі податки, то в цілому показники 

коефіцієнтів не змінюються, якщо розглядати прямі – то стан фінансової 

стійкості погіршується у зв’язку зі зниженням власного капіталу в результаті 

зменшення прибутку, який залишається в розпорядження підприємства і 

може бути використаний як нерозподілений. 

Також слід урахувати, що збільшення / зменшення ставки податку на 

прибуток впливає на ефект фінансового левериджу щодо зростання / 

зменшення рентабельності власного капіталу в результаті запозиченого (див. 

2.1.). Отже, збільшення ставки послаблює позитивний або негативний ефект, 

зниження – посилює позитивний або негативний, що також, окрім 

рентабельності, може негативно (послаблення позитивного або посилення 

негативного ефекту) або позитивно впливати (послаблення негативного або 

посилення позитивного ефекту) на фінансову стійкість.  

При залучені державного фінансування, зокрема капітальних вкладень, 

відбувається збільшення довгострокового капіталу підприємства, а отже в 

цілому рівень фінансової незалежності, стійкості зростає. Подібний вплив 

буде спостерігатися від використання субсидій держави, що відносяться на 

активи. Щодо субсидій, які відпостяться на капітал, то їх використання 

сприяє зменшенню поточної заборгованості та, окрім того, може збільшитися 

власний капітал на величину проценту, який сплачувався за обслуговування 
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цієї заборгованості. Отже, субсидії і поточні трансферти також підвищують 

рівень фінансової стійкості. 

Державні гарантії, в свою чергу, по-перше, супроводжуються 

зростанням запозиченого капіталу, а, по-друге, витрат на обслуговування 

цього кредиту хоч і на пільгових умовах, що зменшує власний капітал. Отже, 

фінансова стійкість знижується.  

Розрахунок залежності фінансової стійкості від платежів за окремими 

податками (по податку на прибуток ( 1Х ), ПДВ ( 2Х ), акцизу ( 3Х ), податках на 

міжнародну торгівлю і зовнішні операції ( 4Х ), інших податках ( 5Х )) дозволяє 

виявити: 

10Y = 0,398 - 0,002 1Х - 0,0005 2Х + 0,0001 3Х + 0,012 4Х - 0,0003 5Х    (2.20) 

( 2R =0,805, Fрозр.> Fкр.), 10Y - фінансова незалежність, 

11Y = 1,559 + 0,032 1Х - 0,0001 2Х + 0,001 3Х - 0,129 4Х + 0,003 5Х       (2.21) 

( 2R =0,896, Fрозр.> Fкр.), 11Y - коефіцієнт фінансування, 

12Y = 1,326 + 0,011 1Х + 0,006 2Х + 0,007 3Х - 0,062 4Х - 0,002 5Х           (2.22) 

( 2R =0,869, Fрозр.> Fкр.), 12Y - фінансовий важіль, 

13Y = 0,505 - 0,009 1Х - 0,0003 2Х + 0,0006 3Х + 0,012 4Х - 0,0005 5Х       (2.23) 

( 2R =0,869, Fрозр.> Fкр.), 13Y - покриття інвестицій. 

В цілому можна відзначити дуже низькі коефіцієнти при Х , однак 

розрахунки дозволяють окреслити загальні напрями змін. 

Значимої залежності між фінансовою незалежністю та ефективними 

ставками податку на прибуток і ПДВ не виявлено. Про відсутність також 

свідчать дуже низькі коефіцієнти еластичності: для податку на прибуток – -

7,14821E-05, для ПДВ – 4,40419E-05. 

 Дослідимо зв’язок окремих форм державної підтримки 6Х - 

капітальних видатки з державного бюджету, 7Х - державні кредити, 8Х  - 

податкові пільги, 9Х  - субсидії, поточні трансферти підприємствам) з 

коефіцієнтами структури капіталу: 
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10Y = 0,497 + 0,0003 6Х - 0,011 7Х - 0,0004 8Х - 0,003 9Х         (2.24) 

( 2R =0,987, Fрозр.> Fкр.), 10Y - фінансова незалежність,  

11Y = 0,887 - 0,002 6Х + 0,087 7Х + 0,003 8Х + 0,019 9Х            (2.25) 

( 2R =0,921, Fрозр.> Fкр.), 11Y - коефіцієнт фінансування, 

12Y = 0,514 + 0,002 6Х + 0,097 7Х + 0,003 8Х + 0,030 9Х            (2.26) 

( 2R =0,869, Fрозр.> Fкр.), 12Y - фінансовий важіль, 

13Y = 0,581 + 0,001 6Х - 0,010 7Х + 0,0001 8Х - 0,001 9Х            (2.27) 

( 2R =0,928, Fрозр.> Fкр.), 13Y - покриття інвестицій. 

Отже, в цілому розрахунки дозволяють виявити загальні тенденції:  

капітальні трансферти покращують стан фінансової стійкості вітчизняних 

суб’єктів господарювання, інші форми його погіршують. Найбільший вплив 

на рівень фінансової незалежності підприємств має державне кредитування. 

Разом із цим, ступінь впливу незначний. За коефіцієнтом еластичності 

зростання державного кредитування підприємств в Україні на 1% знижує 

фінансову незалежність на 0,001%. 

Аналіз впливу на фінансову незалежність динаміки досліджуваних 

форм підтримки дозволяє виявити, що фінансова стійкість покращується під 

впливом динаміки їх усіх, за виключенням податкових пільг, що може 

свідчити про їх неефективність.   

10Y = 0,4291 + 0,016 6Х + 0,013 7Х - 0,062 8Х + 0,143 9Х             (2.28) 

( 2R =0,882, Fрозр.> Fкр.), 10Y - фінансова незалежність,  

Найбільший вплив мають державні субсидії, поточні трансферти. 

Еластичність дорівнює 0,1, отже зростання темпів приросту субсидій і 

поточних трансфертів збільшує фінансову незалежність на 0,1%. 

За результатами розрахунків не виявлено зв’язку між державними 

гарантіями й фінансовою стійкістю вітчизняних суб’єктів господарювання. 

При розгляді рентабельності і впливу на неї податкових платежів, слід 

відзначити, що для її розрахунку використовують показники чистого 

прибутку та прибутку від операційної діяльності.  
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Якщо показник розраховується на основі чистого прибутку, то прямі 

податки безпосередньо зменшують величину чистого прибутку, а отже й 

рентабельності в цілому. При цьому ефект зменшення рентабельності для 

різних видів рентабельності буде відрізнятися. Так, для показнику власної 

рентабельності нарахування і сплата податку на прибуток буде 

супроводжуватися зменшенням чистого прибутку на величину податкового 

зобов’язання та власного капіталу на кінець періоду при розрахунку 

середньої величини. Тобто чисельник зменшиться в більшій мірі, ніж 

знаменник. При цьому, чим менше рівень рентабельності, тим скорочення 

буде більшим. Подібні ефекти зміни рентабельності будуть характерні для 

рентабельності активів. Для рентабельності діяльності можна виявити 

скорочення чистого прибутку на величину податкового зобов’язання при 

незмінній величині чистого доходу від реалізації товарів, послуг, робіт. Це 

дозволяє стверджувати, що саме рентабельність діяльності підприємства в 

більшій мірі скоротиться в результаті зростання прямих податків. 

Якщо розрахунок відбувається на основі операційного прибутку, то 

зменшення чисельника не відбувається, знижується лише знаменник 

показника. Але, враховуючи, що основним є чистий прибуток при 

розрахунку рентабельності, доцільно узагальнити, що в цілому прямі податки 

негативно впливають на рентабельність. 

Щодо непрямих податків, то в результаті виникнення зобов’язань по 

ним та перерахування грошових коштів на їх сплату відбувається зменшення 

активів. Враховуючи, що непрямі податки перекладаються на покупців в 

залежності від еластичності попиту, можна припустити, що частка 

податкового навантаження, яка не компенсується споживачами, буде 

зменшувати прибуток суб’єкта господарювання, а отже непрямі податки 

також негативно впливають на рентабельність підприємства. При цьому, чим 

вище еластичність попиту, тим більше втрата рентабельності. Хоча треба 

визнати, що рівень впливу непрямих податків, враховуючи зміни у структурі 

коефіцієнту рентабельності, в цілому незначний. 
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Капітальні трансферти, надані державою підприємствам, збільшують 

активи, витрати, але не збільшують прибуток, чистий доход. Отже, не 

відбувається зростання рентабельності. Хоча зрозуміло, що оновлення, 

модернізація виробничих фондів в майбутньому повинна забезпечити 

зростання чистого доходу, зменшення витрат, а, отже, і збільшення 

рентабельності.  

Державні субсидії і поточні трансферти суб’єктам господарювання, що 

відносяться на активи також збільшують їх величину, але не впливають 

безпосередньо на чистий доход, прибуток. В той же час, субсидії, що 

направляються на капітал, зменшують зобов’язання, зменшують витрати, 

компенсують частину вартості продукції, послуг, робіт, що в загальному 

розумінні збільшує чистий доход, прибуток. Отже такі субсидії 

обумовлюють зростання рентабельності, хоча й не суттєве враховуючи 

характер державної допомоги. Хоча також, як і щодо попередньої форми. В 

майбутньому можна очікувати зростання рентабельності за рахунок 

вирішення кризових явищ, зростання випуску продукції, послуг, робіт, 

зменшення витрат тощо. 

Державні гарантії пов’язані, як правило, з довгостроковими 

кредитними відносинами, що супроводжується для підприємства зростанням 

запозичень, витрат на обслуговування кредиту, хоча і на пільгових умовах, 

зростанням, а потім й зменшенням грошових активів, а отже й сукупних 

активів в цілому.  В той же час, безпосередньо чистий доход суб’єкта 

господарювання і прибуток не змінюються. У подальшому можливо 

скорочення оподаткованого прибутку на величину процентних виплат. Отже, 

в цілому державні гарантії незначно покращують рівень рентабельності 

підприємства.  

Розрахунок залежності рентабельності (активів, операційної діяльності, 

власного капіталу від платежів за окремими податками (по податку на 

прибуток ( 1Х ), ПДВ ( 2Х ), акцизу ( 3Х ), податках на міжнародну торгівлю і 

зовнішні операції ( 4Х ), інших податках ( 5Х )) не виявив. 
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Розрахунок зв’язку окремих форм державної підтримки ( 6Х - 

капітальних видатки з державного бюджету, 7Х - державні кредити, 8Х  - 

податкові пільги, 9Х  - субсидії, поточні трансферти підприємствам) з 

коефіцієнтами рентабельності дозволив виявити наступне: 

14Y = 9,447 + 0,053 6Х - 0,596 7Х +0,003 8Х - 0,383 9Х           (2.29) 

( 2R =0,878, Fрозр.> Fкр.), 14Y - рентабельність активів,  

15Y = 8,417 + 0,097 6Х - 0,230 7Х + 0,003 8Х - 0,244 9Х            (2.30) 

( 2R =0,978, Fрозр.> Fкр.), 11Y - операційна рентабельність, 

16Y = 19,848 + 0,247 6Х - 1,192 7Х + 0,017 8Х - 0,996 9Х            (2.31) 

( 2R =0,937, Fрозр.> Fкр.), 16Y - рентабельність власного капіталу. 

В цілому позитивно впливають на рентабельність державні гарантії і 

податкові пільги, але їх вплив дуже слабкий, негативно – державні кредити, 

субсидії і поточні трансферти держави, які, окрім того, мають найбільш 

значущий вплив. Значимого зв’язку між державними гарантіями і 

рентабельністю не виявлено.  

Динаміка щорічної зміни фінансування державою суб’єктів 

господарювання за даними формами підтримки дозволив виявити: 

 14Y = 0,486 + 0,813 6Х - 0,645 7Х - 1,400 8Х - 1,211 9Х             (2.32) 

( 2R =0,724, Fрозр.> Fкр.), 14Y - рентабельність активів,  

16Y = 1,591 + 3,129 6Х - 1,434 7Х - 2,736 8Х - 3,787 9Х            (2.33) 

( 2R =0,567, Fрозр.> Fкр.), 16Y - рентабельність власного капіталу. 

Хоча значимість моделей низька, але для загального висновку можна 

врахувати пряму залежність рентабельності із податковими пільгами, 

пільговими державними кредитами, негативну – із капітальними 

трансфертами, субсидіями і поточними трансфертами. В цілому це є 

логічним, виходячи із особливостей механізму використання даних форм 

фінансової підтримки. 

Для дослідження основних ефектів застосування державних форм 

підтримки суб’єктів господарювання проведемо ряд розрахунків: 
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17Y = 0,3416 +0,013 1Х - 0,002 2Х + 0,010 3Х - 0,021 4Х - 0,002 5Х    (2.34) 

( 2R =0,805, Fрозр.> Fкр.), 17Y - коефіцієнт зносу основних засобів, 

17Y = 0,273 + 0,002 6Х + 0,020 7Х + 0,003 8Х + 0,010 9Х                     (2.35) 

( 2R =0,946, Fрозр.> Fкр.), 17Y - коефіцієнт зносу основних засобів, 

18Y = 213,5 +7,642 1Х - 0,688 2Х + 12,682 3Х + 5,222 4Х + 2,888 5Х   (2.36) 

( 2R =0,989, Fрозр.> Fкр.), 18Y - ВВП, 

18Y = -24,529 + 8,019 6Х + 28,988 7Х +11,347 8Х + 18,609 9Х                 (2.37) 

( 2R =0,968, Fрозр.> Fкр.), 18Y - ВВП, 

За результатами можна зробити висновок. Існує прямий зв'язок між 

податковими надходженнями з усіх податків, окрім податку на прибуток, та 

коефіцієнтом зносу. З приводу податку на прибуток це є неприйнятним, 

враховуючи, що саме він, в першу чергу, повинен виконувати регулюючу 

функцію щодо інвестування, своєчасного фізичного та морального оновлення 

основних засобів. Окрім того, зростання фінансування за усіма формами 

державної підтримки в період 2007-2013 рр. призводить до зростання рівня 

зносу основних засобів, що не відповідає логіці економічного зростання. Це 

можна пояснити тим, що фінансова державна допомога суб’єктам 

господарювання в останні роки була спрямована на підтримку збиткових 

підприємств, антикризове відновлення господарської діяльності, підприємств 

державної форми власності. 

  Також, виявлено прямий зв'язок між податковим навантаженням за 

усіма податками та ВВП, окрім податку на додану вартість. Всі форми 

державної підтримки також позитивно впливають ВВП країни. Це пов’язано 

з тим, що суб’єкти господарювання, які отримують допомогу, не зважаючи 

на наявність ефективності, належать до видів економічної діяльності, 

галузей, що формують в досліджуємий період значну частину ВВП, зокрема 

сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс тощо. 

Отже, в цілому слід відзначити, що хоча і виявлені окремі залежності 

між основними характеристика фінансової діяльності, зокрема ліквідності, 



 164 

фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності та податковим 

навантаженням, державними кредитами, субсидіями і поточними 

трансфертами, капітальними видатками бюджету, податковими пільгами, але 

цей вплив неоднозначний і несуттєвий. Найбільше впливає динаміка форм 

фінансової підтримки держави суб’єктів господарювання. Найбільш 

значущий вплив в цілому державна підтримка здійснює на рентабельність, 

особливо власного капіталу.  

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1) Під аналізом ефективності фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання визначимо системне комплексне дослідження фінансового 

стану, що дозволяє провести всебічну оцінку фінансової діяльності 

організації з метою оцінки якості його діяльності. Комплексність передбачає 

використання певної сукупності показників щодо оцінки різних 

характеристик фінансової діяльності та їх порівняння відповідно принципам: 

всебічність охоплення, взаємозв'язок показників, верифікованість 

(перевіряємість) результатів. Узагальнення існуючих практик аналізу 

фінансової діяльності дозволяє визначити його комплексність як сукупність 

аналізу платоспроможності та ліквідності, аналізу рентабельності, аналізу 

ділової активності, аналізу фінансової стійкості. 

2) За результатами аналізу можна констатувати, що стан необоротних 

активів вітчизняних підприємств, які забезпечують основу виробничого 

процесу створення продукту, в цілому можна характеризувати як 

незадовільний.  Високий рівень зносу необоротних активів характерний, як 

для основних засобів, так і для нематеріальних активів. Встановлено, що 

лише близько 18% необоротних активів придатні до експлуатації, решта 

функціонують за рахунок здійснення додаткових витрат на ремонт, частка 
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яких у капітальних вкладеннях незначна. Це є результатом хронічного 

дефіциту вільних коштів, високої вартості залучення фінансових ресурсів, 

недостатнього рівня здатності до самофінансування, невиваженої політики 

оновлення виробничих фондів, підвищення рівня інноваційності виробництва 

тощо. Разом із цим, інвестиційна діяльність характеризується низькою 

активністю, що не дозволяє своєчасно і в повному обсязі відновлювати 

необоротні активи, які вибувають. Основним джерелом інвестування є власні 

кошти, які є вкрай обмеженими в результаті низького рівня прибутковості, 

наявності збитків, недостатнього рівня платоспроможності суб’єктів 

господарювання, низької інвестиційної привабливості, як окремих 

підприємств, так і видів діяльності, регіонів, економіки країни в цілому. 

Погіршується й ситуація із залученням іноземного капіталу. Показники 

використання основних засобів свідчать про неефективність їх експлуатації, 

особливо в тих галузях, де вони займають значну  частку в структур 

необоротних активів.  

3) Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств за видами 

економічної діяльності виявив, що в цілому відповідні коефіцієнти 

задовольняють нормативи, за виключенням власної платоспроможності, 

норматив якого на початок 2014 р. в цілому виконується лише 

підприємствами фінансової діяльності. В цілому стан і динаміка коефіцієнтів 

нестабільна, неоднорідна по видам економічної діяльності та залежить від 

специфіки діяльності. Хоча норматив забезпеченості власними оборотним 

капіталом в цілому на початок 2014 р. задовольняє норматив, але по окремим 

видам діяльності він не лише не виконується, а й має від’ємне значення, 

зокрема діяльність готелів і ресторанів, транспорту і зв’язку, операцій з 

нерухомістю, охорона здоров’я та соціальна допомога. Саме підприємства 

цих видів діяльності демонструють найгірший стан платоспроможності і 

ліквідності у зведеному балансі. Разом із тим, високі показники коефіцієнтів 

також не обов’язково свідчать про відсутність проблем. Виявлено, що окремі 
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суб’єкти господарювання нераціонально використовують оборотні кошти, 

що може погіршувати платоспроможність і ліквідність в майбутньому. 

4) В цілому стан фінансової незалежності як характеристики 

перспективної платоспроможності можна оцінити як незадовільний. В 

цілому і по більшості видах діяльності частка власного капіталу не відповідає 

нормативу. Разом із цим, в умовах нестабільності більшість підприємств 

вимушені функціонування переважно за рахунок власного капіталу (зовнішні 

джерела, зокрема банківське кредитування, облігаційні кредити, державна 

допомога є вкрай обмеженими), але можливості нарощувати власний капітал 

обмежені. В цілому стан, динаміка фінансової стійкості свідчить про 

відсутність виваженої політики управління капіталом вітчизняними 

підприємствами. Розрахунок ефекту фінансового левериджу виявив 

негативний напрям його дії, зокрема лише в 2013 р. використання 

запозиченого капіталу скоротило рентабельність власного на 21,4%. 

Встановлена, що на поточок 2014 р. в цілому підприємства зведеного балансу 

характеризуються нестійким фінансовим станом, абсолютною фінансовою 

стійкістю характеризується лише фінансова діяльність, нормальна фінансова 

стійкість виявлена в сільському господарстві та освіті, іншим видам 

діяльності властивий нестійкий фінансовий стан.  Разом із цим, не можна 

однозначно засвідчити відсутність кризових явищ у фінансовій діяльності, 

освіті, враховуючи, що матеріальні ресурси відіграють незначну роль у 

господарській діяльності. 

5) В цілому коефіцієнти ділової активності демонструють зниження 

оборотності, та динаміки її зростання, що свідчить: значна частка суб’єктів 

господарювання до сьогодні не відновили темпи розвитку, які мали до 

фінансово-економічної кризи 2009 р., їх діяльність характеризується 

скороченням чистого доходу, зростанням витрат. Негативним є зростання 

термінів дебіторської і кредиторської заборгованості, при цьому темпи 

зростання останньої вище, що свідчить не лише про зниження ефективності 

використання активів, а й підвищується ризик неплатежів. Найбільше 
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перевищення характерно для операцій з нерухомістю, будівництва, готелів і 

ресторанів, фінансової діяльності, найменше – для сільського господарства. 

Термін операційного циклу в 2010-2013 рр. зростає для всіх видів діяльності, 

термін фінансового циклу на кінець 2013 р. має позитивне значення лише для 

сільського господарства, фінансової діяльності, що є виключно результатом 

особливостей господарської діяльності. В середньому по економіці 

фінансовий цикл становив -12 днів, тобто оплата за продукцію, послуги, 

роботи в цілому відбувається після поставки через 12 днів. Розрахунок 

«золотого правила економіки підприємства» дозволив виявити, що лише  

освіта дотримувалась його вимог в 2012 р. В цілому найбільшими 

проблемами для забезпечення стійкого економічного розвитку виявлено 

недостатній рівень зростання власного капіталу (недостатній рівень 

фінансової стійкості),  чистого доходу (неефективне використання ресурсів), 

чистого прибутку (зростання витрат). 

6) Фінансова діяльність вітчизняних підприємств в цілому 

характеризується низькою рентабельністю, що є наслідком неефективної 

організації і управління, фінансово-економічної кризи 2009 р. і подальшої 

нестабільності та обмежує поповнення власного капіталу за рахунок 

реінвестування прибутку в обсягах необхідних для відновлення фінансової 

стійкості, посилення платоспроможності, покращення якості майнового 

стану в частині оновлення основних засобів, нематеріальних активів, 

задоволення інвестиційних потреб розширення виробництва. Найбільша 

частка збиткових підприємств на початок 2014 р.  функціонує у сфері 

операцій з нерухомістю, готелі і ресторани, фінансовій діяльності, найменша 

– в освіті, сільському господарстві. Також характерна негативна динаміка 

чистого прибутку: в період 2010-2013 рр. лише підприємства освіти 

збільшили чистий прибуток. 

7) Ретроспективний аналіз розвитку державної допомоги в Україні 

дозволив виявити п’ять основних етапів. Перший етап (1991-2000 рр.) 

пов'язаний з перебудовою і становленням ринкової моделі національної 
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економіки. Фінансові можливості держави протягом першої половини 

періоду знижувалися, що визначило обмежене застосування непрямих 

методів підтримки. Основними формами фінансової допомоги держави було 

виявлено прямі бюджетні асигнування, списання заборгованості. Другий 

період (2000-2005 рр.) зумовлений початком бюджетної реформи, 

впровадженням у бюджетний процес програмно-цільового методу, що в 

цілому сприяло відносному удосконаленню бюджетної підтримки суб’єктів 

господарювання шляхом її структуризації, можливості інвентаризації, 

аналізу й перегляду значної кількості заходів державної підтримки. 

Основними формами підтримки в цей період є податкові пільги, видатки на 

економічну діяльність (субсидії, поточні і капітальні трансферти). 

Відбувається зміна система допомоги в результаті підготовки до вступу в 

СОТ, у зв’язку з появою спеціальних економічних зон і зон пріоритетного 

розвитку, технопарків. Третій етап (2005–2010 рр.) обумовлений активним 

розвитком міжнародної економічної інтеграції, і позначився масштабним 

скороченням форм державної підтримки. Однак скорочення відбувалося без 

модернізації системи, що негативно позначилося і на потенціалі структурної 

перебудови економіки в цілому. Основними фінансовими формами 

підтримки залишаються видатки бюджету на економічну діяльність, 

податкові пільги, зростають державні гарантії, хоча їх частка все ще 

незначна. Трансферти з бюджету активно надають на покриття збитків, 

зокрема з 2006 р. одним із основних реципієнтів стає НАК «Нафтогаз 

України». Четвертий період розвитку (2011-2013 рр.) пов'язаний з прийняття 

Податкового Кодексу України (ПКУ). Серед пріоритетних механізмів 

надання підтримки – видатки державного бюджету, податкові пільги, 

державні гарантії. В 2014 р. починається новий етап, що обумовлення 

прийняттям  Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 

змінами що спостерігаються в системі надання державної фінансової 

допомоги у зв’язку з вимогами євро інтеграційного напрямку розвитку. 

Отже, в процесі еволюції виокремилися такі основні форми державної 
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фінансової підтримки: субсидії, поточні трансферти, капітальні трансферти 

держави, податкові пільги, державні пільгові кредити, державні гарантії по 

кредитах підприємствам. 

8) Прийняття Закону «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» в 2014 р. дозволило систематизувати розуміння державної 

допомоги і визначити як підтримку підприємств у будь-якій формі за рахунок 

державних або місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням 

економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих 

видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності з 

метою забезпечення споживачів соціально важливими товарами, послугами, 

компенсації втрат особам, що постраждали в наслідок надзвичайних 

техногенних або природних ситуацій. Реалізація засад цього закону 

дозволить закласти основи удосконалення системи державної підтримки 

підприємств в Україні, створити інституційні, правові та організаційні засади 

моніторингу державної допомоги та контролю над нею, що забезпечить 

мінімізацію негативного впливу державної допомоги на конкуренцію, 

створення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання, буде сприяти 

розвитку конкуренції на товарних ринках України та підвищенню 

ефективності використання державних ресурсів. 

9) Аналіз державної фінансової допомоги в Україні в період 1991-2013 

рр. дозволив виявити, що не існує систематизованої практики її надання, 

розподілу, контролю. Допомога надається переважно секторальна, що не 

властиво для розвинених країн, горизонтальна і регіональна допомога, що 

переважає в європейських країнах, ставить мізерну частку. Галузевий 

розподіл фінансової допомоги свідчить про те, що закріплюється сировинний 

характер національної економіки, з високим рівнем енерговитрат. 

Регіональний розподіл державної допомоги нерівномірний, не відповідає 

концепції вирівнювання регіонального розвитку країни. В цілому виявлено 

низький рівень ефективності використання коштів суб’єктами 

господарювання, залучених через різні форми державної допомоги, про що 
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свідчить високий рівень простроченості державних кредитів, кредитів, 

гарантованих державою, непряма залежність між податковими пільгами та 

інвестиціями в основний капітал, випуском продукції, економічним 

зростанням. Окрім того, відсутній ефективний контроль за розподілом і 

особливо використанням державної фінансової допомоги.   

10) На основі аналізу методики розрахунку основних показників за 

напрямами оцінки ефективності фінансової діяльності виявлено наступне. 

Субсидії та державні поточні трансферти або знижують рентабельність, або 

впливають на неї несуттєво, покращують показники ліквідності, 

неоднозначно впливають на ділову активність, покращують стан фінансової 

стійкості. Зростання податків зменшує рівень ліквідності, рентабельності, 

фінансової стійкості, в цілому нейтрально впливає на ділову активність. 

Відповідно, вплив податкових пільг обернений. Державні кредити в цілому 

підвищують рівень рентабельності, ліквідності, неоднозначно впливають на 

фінансову стійкість, ділову активність. Капітальні видатки державного 

бюджету або підвищують рентабельність, або впливають несуттєво, або не 

впливають, або погіршують показники ділової активності, не впливають на 

ліквідність, покращують фінансову стійкість. Державні гарантії мають 

подібний державним кредитам вплив. 

11) Моделювання впливу фінансової допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні в період 2007-2013 рр. дозволило виявити 

наступне. Капітальні трансферти держави в цілому позитивно впливають на 

ліквідність (за виключенням абсолютної), ділову активність, фінансову 

стійкість, рентабельність. Державне кредитування підприємств позитивно 

впливає на ліквідність, негативно – на ділову активність, за виключенням 

оборотності власного капіталу, рентабельність і фінансову стійкість. 

Податкові пільги суб’єктам господарювання позитивно впливають на 

ліквідність, рентабельність, негативно – на ділову активність, фінансову 

стійкість.  Субсидії і поточні трансферти позитивно впливають на 

ліквідність, негативно на ділову активність, фінансову стійкість, 
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рентабельність. В цілому сила впливу незначна. Сильніше впливає на 

показники ефективності фінансової діяльності вітчизняних підприємств 

динаміка державної підтримки. Окрім того, найбільш значущий вплив ці 

форми мають на рентабельність, зокрема власного капіталу. В цілому 

виявлені залежності відповідають обґрунтованим теоретичним 

закономірностям частково, що свідчить про неефективність системи 

державної фінансової підтримки в цілому.  

Основні результати дослідження викладено у [88, 171-176]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172 

РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО 

ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1. Розвиток бюджетно-податкового впливу на фінанси 

підприємств на основі модернізації системи їх державної фінансової 

підтримки 

 

Аналіз існуючої системи державної підтримки суб’єктів 

господарювання інструментами бюджетно-податкового регулювання в 

Україні в період 1991-2013 рр. дозволило виявити низьку протиріч в 

контексті євроінтеграційного розвитку національної економіки. 

По-перше, якщо в країнах Європейського Союзу державна допомога 

невіддільна від конкурентних засад, то в Україні вона використовується 

переважно на покриття збитків, підтримку сировинних галузей, виробництв з 

високим рівнем енерговитрат й т.п. Такий підхід ще більше пригнічує 

міжгалузеву та внутрішньогалузеву конкуренцію, знижує 

конкурентоспроможність національної продукції на зарубіжних ринках. 

Стан сучасного конкурентного середовища в Україні, враховуючи 

структуру національної економіки, можна характеризувати як незадовільний. 

На ринках, де структурні передумови конкуренції були повністю відсутні 

(тобто, ринках, на яких частка найбільшого суб’єкта господарювання 

становила понад 90%), реалізовувалося 11,8% продукції. Частка в обсязі 

реалізації на ринках з домінуванням однієї фірми, монополізованих ринках та 

ринках з домінуванням одного суб’єкта господарювання становила 25,4%. На 

олігопольних ринках частка в обсязі продукції, що реалізується, становить 

15,4%. [177, с. 6-7] Залишаються неефективними і малодієвими механізми 

державного регулювання природних монополій, не відповідають 

економічним розрахункам ціни і тарифи на їхні послуги, структура витрат 
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виробництва. Таке середовище стимулює орієнтацію підприємств на пошук 

ренти у вигляді допомоги від державних структур, які, зі свого боку, 

створюють можливості для отримання ренти та беруть активну участь в її 

розподілі.  

Разом з цим, у 2014 році відсоток суб’єктів господарювання, які 

виступають за рівні конкурентні умови за опитуваннями [178] вищий за 

частку тих, хто очікує підтримки від держави. Так, 39,3% підприємств у 2014 

році висловились за рівні умови для всіх суб’єктів бізнесу, тоді як 23,5% 

очікують державної підтримки для підприємств свого сектору, 19,5% – 

державної підтримки впровадження енергозберігаючих заходів на 

підприємстві, а 13,1% – державної підтримки впровадження інноваційних 

заходів. Більш того, частка підприємств, які орієнтовані на державну 

допомогу, зменшилась за останні 5 років, в той час коли відсоток виробників, 

що підтримують рівність для всього бізнесу, залишався значним протягом 

усього цього часу, сягнувши максимуму у 2010 р., коли 51,7% підприємств 

підтримували рівні умови для бізнесу. 

По-друге, бюджетно-податкові інструменти державної підтримки 

переважно використовувалися  не на інвестиційну діяльністю, а на підтримку 

неефективних та/ або тих, що виконують квазіфіскальні функції державних 

підприємств. Доступні державні ресурси не часто розподіляються на основі 

довгострокових стратегій розвитку і фінансового планування. 

По-третє, до прийняття Закону «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» взагалі були відсутні принципи, критерії визначення 

об’єктів державної підтримки. Зокрема, надання державної допомоги 

обґрунтовувалося необхідністю збереження робочих місць, реальної чи 

потенційної економічної ефективності підприємства до реалізації особистих 

інтересів державних чиновників різних рівнів.  До сьогодні не сформована 

чітка концепція надання державної допомоги вітчизняним суб’єктам 

господарювання.  
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По-третє, системна криза національної економіки, відсутність 

довгострокової фінансової стабільності обумовило те, що відносно невелика 

частка державної допомоги надавалась як реальні ресурси. В результаті 

відбувався активний неконтрольований розвиток системи податкових пільг, 

надавалися гарантії по кредитам підприємств з низькою 

кредитоспроможністю, пільгові умови реструктуризації заборгованості 

підприємств бюджетам різних рівнів.  

По-четверте, відсутність ефективного контролю за використанням 

державної допомоги доповнилося відсутністю мотивації до ефективного, 

раціонального, цільового використання отриманої фінансової допомоги. 

Незадовільний фінансовий стан, збереження робочих місць як критерії 

надання державної допомоги стримували необхідність відновлення 

ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

Серед основних причин низької ефективності фінансової державної 

підтримки слід виокремити: відсутність середньострокового планування, 

велика кількість програм без чіткого визначення критеріїв їх 

результативності, корупція і нецільове використання коштів. Про 

неефективність більшості форм державної підтримки свідчить і аналіз їх 

впливу на ефективність фінансової діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання, представлений у розділі 2. 

Зокрема, в ЄС з 1999 р. визначено процедурний регламент і з 2004 р.   

регламент Комісії про його застосування щодо порядку відшкодування 

компаніями і регіонами держпідтримки, несумісної з нормами єдиного 

ринку. Спираючись на даний інструмент, ЄК домоглася повернення в 

національну скарбницю 9,3 млрд. євро або 91% нелегальної держпідтримки, 

наданої в період з 2000 по 2008 рр. [179, с. 27]. 

По-п’яте, надання державної допомоги суб’єктам господарювання 

тривалий період часу регламентувалась окремими Законами, Податковим 

Кодексом, господарським Кодексом, нормативно-правовими актами, 

направленими на сприяння розвитку окремих галузей, територій, соціальних 
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груп. Прийнятий Закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

поки носить декларативний характер. Це унеможливлює інвентаризацію 

державної допомоги підприємствам, аналіз та оцінку її доцільності та 

ефективності. 

По-шосте, непрозорі процедури надання державної допомоги, 

закритість інформації щодо неї призводить до того, що й самі регулюючі 

органи не в змозі адекватно оцінити її ефективність. Крім того, існує 

проблема структуризації і відкритості державної підтримки на різних рівнях 

державного фінансування. 

По-сьоме, не існує чіткої системи обґрунтування, пріоритету вибору 

форми бюджетно-податкової підтримки суб’єктів господарювання. 

Використовуються переважно прямі методи; непрямим, тобто тим, в яких 

закладено механізм стимулювання, не приділяється належної уваги.  

Отже, в цілому визначимо такі недоліки системи надання державної 

фінансової підтримки суб’єктам господарювання в Україні: 

- державна допомога спотворює економічну конкуренцію; 

- протиріччя нормативно-правового забезпечення, розмитість 

критеріїв надання держдопомоги; 

- корупція, непрозорість і складність процедури надання державної 

фінансової підтримки; 

- відсутність прозорості інформації про наданої допомоги як на рівні 

господарюючих суб'єктів, так і на рівні виконавчої влади; 

- різноманіття форм допомоги; 

-  надання державної допомоги по різних каналах; 

- відсутність узгодженості між різними гілками влади; 

- відсутність контролю за наданою державною допомогою; 

- відсутність стимулів до інноваційного, ефективного використання 

державної фінансової допомоги; 

- відсутність моніторингу ефективності фінансової державної 

підтримки; 
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- низький рівень обізнаності, грамотності щодо можливостей 

використання державної підтримки; 

- й ін. 

Визначені фактори перешкоджають ефективному витрачанню 

державних коштів і свідчать про необхідність реформування всієї системи 

державної підтримки  вітчизняним суб’єктам господарювання, зокрема 

інструментами бюджетно-податкового регулювання. Вирішення цього 

завдання вимагає наявності цілісної державної концепції надання 

держдопомоги, відповідної загальної стратегії економічного розвитку країни 

і є її невід'ємною частиною. 

Підвищення ефективності державної допомоги, в тому числі шляхом 

узгодження з принципам рівних умов конкуренції для всіх суб’єктів ринку, 

потребує одночасного виконання цілого ряду умов, внесення принципових 

змін практично в усі сфери державної політики. При цьому слід чітко 

усвідомлювати про необхідність розмежовувати державну допомогу в рамках 

ефективного конкурентного простору і державне втручання в економіку, яке 

спотворює ринкові принципи і ставить виробників у свідомо нерівні умови. 

Для цього необхідно чітко систематизувати: 

- принципи надання державної підтримки; 

- критерії визначення об'єктів державної підтримки; 

- форми державної підтримки; 

- процедури надання державної підтримки, а також контролю й оцінки 

за використанням. 

Отже, запропонуємо концепцію модернізації системи державної 

бюджетно-податкової підтримки суб’єктів господарювання в Україні, яка б 

відповідала вимогам членства країни у ЄС, СОТ, Енергетичному 

Співтоваристві, Закону Україну «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Отже, метою розвитку державної підтримки суб’єктів господарювання 

інструментами бюджетно-податкового регулювання визначимо забезпечення 
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конкурентоспроможного розвитку національної економіки, зростання 

соціально-економічного добробуту громадян. Це відповідає вимогам п. 1 ст. 

6  Закону Україну «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 

який визначає, що державна допомога може бути визнана допустимою, якщо 

вона надається для таких цілей: 1) сприяння соціально-економічному 

розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є 

високим; 2) виконання загальнодержавних програм розвитку або розв’язання 

соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру; 3) 

сприяння окремим видам господарської діяльності або суб’єктам 

господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не 

суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України; 4) підтримки та збереження національної 

культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію 

є неістотним. [125] 

Зазначимо, що основним завданням для держави, яка виступає в 

даному випадку основним донором допомоги, є передбачення наслідків 

останньої  для загального добробуту, що потребує забезпечення обмеженого 

впливу допомоги на конкуренцію;  розрахунок і співставлення вартості 

фінансування допомоги для бюджету, інших витрат, можливого погіршення 

добробуту в інших секторах, ефекту від використання держдопомоги тощо; 

забезпечення ефективного використання допомоги, запобігання марного 

витрачання коштів. 

Для визначення правил, напрямів модернізації системи державної 

підтримки в Україні врахуємо методологію аналізу вигід і витрат, тобто 

оцінки сумісності допомоги зі спільним ринком, що застосовується 

Єврокомісією [180].  

Згідно з методологією [180] на першому етапі визначається, чи існує 

чітко визначене завдання, яке становить спільний інтерес, тобто чи 

спрямована державна допомога на усунення недоліків вільного ринку 

(екстерналії, суспільні блага, асиметрія інформації, ринкова влада) або 
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вирішення інших завдань регіональної, соціальної політики, політики 

зайнятості, культурної політики, які також становлять спільний інтерес. 

Також, враховується, що виправдання держдопомоги лише наявністю 

«ринкових провалів» є недостатнім, оскільки існує ризик «неправильного» 

державного втручання в результаті обмеженості інформації, неякісного 

аналізу і прогнозу, зловживань в бюджетній сфері тощо. Отже, ЄС визначає 

основні вимоги до держдопомоги як стимул до усунення недоліків ринку, 

відсутність негативного впливу на конкуренцію, сприяння переходу до більш 

ефективно функціонування ринкового механізму. 

На другому етапі встановлюється, чи належним чином розроблена 

допомога для виконання наведених завдань. Для цього проводиться 

порівняння з гіпотетичною ситуацією відсутності надання допомоги за 

параметрами аналізу: обґрунтованість і перевага саме вибіркового втручання 

у вигляді державної допомоги; створення зацікавленості (стимулу), зміна 

поведінки одержувача допомоги; пропорційність (адекватність) проблемі. 

На третьому етапі порівнюється позитивний й негативний вплив 

державної допомоги. До негативних наслідків в цьому випадку відносять: 

спотворення конкуренції й торгівлі, перепони виходу з ринку та підтримка 

неефективних фірм, витіснення приватних інвестицій, обмеження діючих 

стимулів. 

Для того, щоб допомога була визнана сумісною зі спільним ринком, 

якомога широкий спектр негативного впливу має бути урівноважений 

позитивними наслідками, які можуть бути виражені як якісно так і, наскільки 

це можливо, кількісно.  

Отже, обґрунтуємо принципи, яким повинна відповідати сучасна 

система державної бюджетно-податкової підтримки суб’єктів 

господарювання в Україні: 

1) Законність. Державна допомога має надаватися відповідно діючому 

законодавству, в якому слід чітко визначити суб’єктів, їх права, обов’язки та 

відповідальність, процедуру контролю за наданням і використанням, аналізу 
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ефективності використання, повернення у випадку незаконності. Всі 

процедури слід чітко прописати в нормативних документах, передбачаючи 

при цьому, відсутність неузгодження, дублювання функцій і повноважень, 

можливість політичного впливу. Останнє також потребує скорочення 

законодавчих, нормативних документів, в яких передбачено надання 

держдопомоги суб’єктам господарювання. 

2) Цільовий характер підтримки. Державна допомога має 

спрямовуватися на виконання чітко визначених завдань, проблем соціально-

економічного розвитку, які обґрунтовано неможливо вирішити без 

одержання державної допомоги, а також на створення нових виробних 

потужностей, робочих місць, технологій. Усі напрями використання повинні 

бути закріплені нормативно. Крім того, мають бути чітко визначені 

«чутливі» сектори або спеціальні види допомоги, що дозволить обмежити 

появу нових схем держдопомоги із спеціальним режимом.  

3) Адекватність підтримки. Обсяг, форма й механізм надання 

підтримки мають бути адекватними проблемі, яка вирішується за допомогою 

підтримки, що потребує використання ґрунтовного економічного аналізу. В 

контексті цього, важливою є оцінка необхідності надання державної 

допомоги, ефективності її використання, впливу на конкуренцію, суспільний 

добробут.  

4) Трансформація поведінки одержувача. Державна допомога надається 

у випадку, коли здійснити діяльність неможливо без державної допомоги, 

або якщо можливості розпочати цю діяльність обмежені. Державна допомога 

діяльності, яку одержувач здійснюватиме у будь-якому випадку та в такому 

самому обсязі, як і без допомоги, не є прийнятною. 

5)  Допомога розвитку, а не збиткам. Державна допомога не має 

компенсувати поточні витрати суб’єктів господарювання, особливо тих, які 

працюють збитково, перебувають у стадії банкрутства. 
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6) Довгострокова результативність. Результати трансформації 

поведінки в результаті держдопомоги мають зберігати своє призначення 

упродовж наступних кількох років. 

7) Обмеженість в часі та обсязі. Державна допомога має 

спрямовуватися на часткове відшкодування вартості проекту, яку реалізовує 

її одержувач. Доцільно також застосовувати принцип поступового 

зменшення обсягу державної підтримки.  

8)  Недискримінація, відсутність спотворення конкуренції. Позитивні 

наслідки державної допомоги для розвитку економіки мають бути 

збалансованими з можливими негативними наслідками для стану 

економічної конкуренції. 

9) Відкритість, транспарентність (гласність). Потрібно забезпечити 

вільний відкритий доступ до будь-якої інформації щодо користувачів 

державної допомоги. При цьому інформація повинна бути якісною. 

10) Адекватність інститутів. По-перше, регулювання та контроль за 

наданням державної допомоги має  реалізовувати за чіткими та прозорими 

процедурами незалежна інституція. По-друге, якщо надання державної 

допомоги неможливо уникнути, негативні наслідки державної фінансової 

підтримки суб’єктів господарювання мають бути мінімізовані. По-третє, 

контроль за призначенням і наданням державної допомоги повинен бути 

ефективним, тобто таким, що сприятиме підвищенню ефективності 

державної допомоги та зменшить втрати від її надання. 

Зауважимо, що визначені принципи надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання повинні відповідати діючому законодавству, 

нормативно-правовій базі.  

Враховуючи ст. 5 Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання»[125], яка визначає, що державна допомога є допустимою, 

якщо надається з метою: 1) забезпечення споживачів соціально важливими 

товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно місця 

походження товарів; 2) відшкодування шкоди особам, постраждалим 
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внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, 

згідно із законом запропонуємо при формуванні концепції модернізації 

системи державної підтримки використати в якості критерії визначення 

об’єктів державної допомоги критерії допустимості державної допомоги, 

запропоновані цим законом, що також були викладені у розділі 2, зокрема:  

− забезпечення розвитку регіонів,  

− підтримка середнього та малого підприємництва,  

− професійна підготовка працівників, 

− допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та 

створення нових робочих місць;  

− відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 

господарювання; на захист навколишнього природного 

середовища;  

− проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 

інноваційну діяльність;  

− допомога на підтримку окремих галузей економіки. 

Що стосується обґрунтування форм державної допомоги вітчизняним 

суб’єктам господарювання, то, не зважаючи на те, що, наприклад, в ЄС  

держдопомога оцінюється з точки зору її ефекту, а не форми (тому термін 

державна субсидія має на увазі будь-які види держдопомоги) це питання у 

зв’язку з необхідність інвентаризації, підвищення ефективності державної 

допомоги заслуговує особливої уваги.  

Так, Законом Україну «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» [125] (ст. 4) визначено, що основними формами державної 

підтримки є:  субсидії і гранти, дотації, податкові пільги, відстрочення або 

розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, 

списання боргів, включно із заборгованістю за надання державних послуг, 

списання штрафних санкцій, компенсації збитків суб’єктам господарювання, 

надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за 

пільговими тарифами, зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів 
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господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам 

господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання 

товарів чи послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових, 

продаж державного майна за цінами, нижче ринкових, збільшення державної 

частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або збільшення 

вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних 

інвесторів. 

Також Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 20 [170] 

передбачено державні гранти як допомога держави у формі передачі ресурсів 

суб'єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання 

певних умов, які пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта 

господарювання. Вони не включають такі форми державної допомоги, 

вартість яких неможливо визначити обґрунтовано, а також на операції з 

державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій 

суб'єкта господарювання. Відрізняють гранти, пов’язані із активами та 

гранти, пов’язані із доходами. 

Разом із цим, слід урахувати, що  Європейська Комісія розрізняє три 

види державної допомоги: допомога на горизонтальні цілі, регіональна 

допомога та допомога для галузей. Під горизонтальною розуміють допомогу, 

що спрямована на пом’якшення проблем безробіття, покращення довкілля, 

науково-технічний розвиток, підтримку малих та середніх підприємств 

незалежно від галузевої ознаки та включає підтримку на реструктуризацію 

підприємств. Регіональна підтримка спрямована на підтримку відсталих 

регіонів. Секторальна – підтримка окремим секторам у випадку, коли 

механізми ринку не спрацьовують. Слід зауважити, що переважно в країнах 

ЄС використовують перші дві форми. Основою вибору форми є визначення 

необхідності допомоги, передбачення її наслідків для загального добробуту. 

[127] 
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Структуризація форм державної допомоги суб’єктам господарювання в 

ЄС надано на рис. 3.1. 

  Форми надання державної допомоги  
          
 

Дотації  
 Субсидування 

капіталу та 
інвестицій 

 
 М’яке 

кредитування 
 

 Податкові 
переваги     

           
 

грошові 

 

 
Внески капіталу  

до фонду 
підприємства 

 

 Надання кредитів, які 
при певних умов не 

треба повертати 

 

 
Податкові 

звільнення та 
пільги, прискорена 

амортизація 

  
    
 матеріаль

ні 
  

 
      
 

  Реструктуризація 
заборгованості у 
капітал та\ або у 
грошову форму 

 Відстрочка платежу 
або платежі в 
розстрочку 

 
Пільги при сплаті 

обов’язкових 
соціальних 
платежів 

 

      
 

    
 Поручительства та 

гарантії по кредитах 
   

 

Рис. 3.1. Форми державної підтримки в країнах ЄС 

Джерело: [181] 

Країни – члени СОТ взяли на себе зобов’язання в рамках Угоди про 

субсидії та компенсаційні заходи (СКЗ) [182] не використовувати експортні 

або імпортозаміщувальні субсидії (державну допомогу). Інші субсидії, якщо 

їх надання призвело до відчутної шкоди промисловості інших країн-членів і 

їх надають конкретним підприємствам, а не всім підприємствам, також 

заборонені. У рамках ГАТТ держави повинні також повідомляти СОТ про 

субсидії, що обмежують імпорт або збільшують експорт. Їх поділяють на три 

групи: субсидії «зеленої групи», «жовтої групи», «зеленої групи». Субсидії 

«зеленої скриньки» – не спричиняють або спричиняють мінімальне 

викривлення торгівлі та не надають підтримку для ціни виробника. «Синя 

скринька» - це прямі платежі на скорочення виробництва. Ці дві групи не 

підлягають скороченню або скасуванню. «Жовта скринька» – це внутрішні 

субсидії, що викривляють торгівлю. 

Отже, форми і види можна структурувати таким чином як це 

узагальнено в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Класифікація форм та видів державної фінансової підтримки 

суб’єктів господарювання  
Ознака Форми, види 

За інструментами 

підтримки 

Дотації, субсидії, пільгове оподаткування, пільгове кредитування, 
державне гарантування кредитів комерційних підприємств, 
державні кредити, державні гранти, державні закупівлі 

За об’єктами впливу Малі, середні, великі підприємства; галузі, види економічної 
діяльності; інвестиційно-інноваційна діяльність, експортна 
діяльність, захист навколишнього середовища 

За рівнем підтримки Національний, регіональний, галузевий, локальний 

За терміном реалізації Коротко-, середньо -, довгостроковий                                                                                                      

За характером впливу Прямі, непряма 

За вимогами СОТ «зелені», «жовті», «красні» 

Джерело: складено автором 

Не менш важливим питанням є систематизація процедурних правил 

щодо надання державної допомоги, а також контролю й оцінки, що 

дозволить не лише підвищити ефективність цього процесу, а й зменшити 

витрати бюджетів держави. Так, впровадження належного контролю за 

наданням, використанням державної підтримки повинно забезпечити: 

підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів; 

підвищення результативності використання коштів, які надаються за 

державною підтримкою; покращити діловий клімат, підвищити інвестиційну 

привабливість, довіри до держави. 

Отже, враховуючи позитивний світовий досвід, а також те, що система 

надання і контролю держпідтримки буде ефективною при умові єдності, 

цілісності, відкритості, прозорості, підзвітності, пропонуємо:  

1) Надання державної фінансової підтримки повинно відбуватися у 

відповідності до процедури обов’язкової попередньої нотифікації та 

затвердження. Нотифікація в даному випадку – це офіційне повідомлення 

про надання державної підтримку конкретному суб’єкту господарювання. 

Відсутність нотифікації може розглядатися як основа для визнання допомоги 

неправомірною і підлягати поверненню. Інформація про рішення щодо 

надання державної підтримки повинна бути  відкритою. Це стосується як 

позитивних рішень, так і негативних. 
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2) Надання державної допомоги повинно бути законодавчо 

закріплено за відповідним рівнем, органом державної влади, що буде 

сприятиме підвищенню відповідальності на всіх етапах процесу. 

3) У контролі державної підтримки повинні бути зацікавлені усі 

сторони відносин. При цьому участь повинна характеризуватися принципом 

пропорційності у виконанні своїх повноважень, тобто заходи, вжиті органом, 

не повинні перевищувати міру необхідності досягнення відповідних завдань. 

4) Надання державної допомоги повинно чітко контролюватися на 

основі законодавчо встановлених якісних та кількісних обмежень. Доцільним 

є законодавчо визначити мету, сферу застосування, об’єкт допомоги, критерії 

визначення реципієнтів, допустимі форми допомоги, максимальний розмір і 

термін допомоги, процедуру видачі, контролю повернення для кожної форми 

державної підтримки, умови отримання повторної підтримки держави. 

5) Категорії, базові поняття повинні бути чітко визначені, не мати 

подвійного трактування, узгоджені в усіх нормативно-правових документах. 

За основу можна взяти «Глосарій термінів в сфері державної допомоги» 

[183], розроблений проектом Гармонізація системи державних закупівель в 

Україні зі стандартами ЄС при підтримці Європейського Союзу на чолі з 

Crown Agents Ltd.  

6) Умовою забезпечення ефективності використання коштів на 

державну підтримку є чітке визначення напрямів витрат, які будуть 

фінансуватися державою.  

7) Слід чітко розуміти, що незаконна або «несправедлива» 

підтримка державою будь-якого суб’єкту господарювання призводить до 

підриву довіри між державою і підприємництвом в цілому. 

8) Необхідно врахувати як економічні, так і політичні, суспільні 

критерії / аргументи на користь державного втручання в ринкові відносини. 

Отже, до економічних слід віднести виправлення "провалів" ринку, до 

політичних – досягнення спільного інтересу та справедливості, до суспільних 

– забезпечення суспільного ефекту. 
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Зауважимо, що визначені напрями відповідають й світовій практиці. 

Так в ЄС існує законодавчо закріплена «архітектура» горизонтальних правил, 

яка встановлює перелік видів витрат, які можуть покриватися за рахунок 

держави; розмежовує поточні (операційні) та інвестиційні витрати; 

встановлює максимальну частку (інтенсивності) державної допомоги у 

певних проектах;  процедуру аналізу вигід і витрат для проектів високої 

вартості; встановлює, що інтенсивність може змінюватися залежно від 

масштабу підприємства-одержувача й рівня розвитку регіону.  

Отже, запропонуємо схему держрегулювання бюджетно-податкового 

впливу на фінансову діяльність суб’єктів господарювання (див. рис. 3.2.). 

Мета 
 забезпечення конкурентоспроможного розвитку національної економіки, зростання соціально-

економічного добробуту громадян 
      

Основна 

вимога 

 державна підтримка – стимул до усунення недоліків ринку, відсутність негативного впливу на 

конкуренцію, сприяння переходу до більш ефективного функціонування ринкового механізму 
   

О
б

м
еж

ен

н
я

 

 Зовнішні: вимоги СОТ і ЄС щодо усу-

нення викривлень у торгівлі; наявність 

політики державної підтримки; 

наявність системи моніторингу і 

звітності.  

 
Внутрішні: нормативно-правова база; органи моніторингу 

та контролю держдопомоги (Антимонопольний комітет); 

ефективність і прозорість державних витрат; компетенція 

урядових чиновників; відповідне ділове середовище. 
 

     

Н
а

п
р

я
м

и
 

 сприяння соціаль-

но-економічному 

розвитку регіонів з 

низьким рівнем 

життя або високим 

рівнем безробіття  

 виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку, 

вирішення 

загальнонаціональних 

соціальних та 

економічних проблем  

 сприяння окремим видам 

діяльності або суб’єктам 

в окремих економічних 

зонах, за умови, що це не 

суперечить міжнародним 

договорам 

 підтримка та 

збереження 

національної ку-

льтурної спадщини, 

якщо вплив держдо-

помоги на конкурен-

цію є неістотним 
         

об’єкти 

впливу 

 зайнятість, стандартизація і сертифікація, захист навколишнього середовища, мале підприємництво, 

зовнішньоекономічні операції, сільське господарство, промислові підприємства, комунальні 

підприємства, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність та ін. 
      

Критерії 

сумісності  

з вимогою  

 1 етап: чи існує чітко визначене завдання, що становить спільний інтерес 

 2 етап: чи належним чином розроблена допомога для виконання наведених завдань 

 3 етап: чи переважає позитивний вплив державної допомоги над негативним 
      

Функції  Планування, мотивація, оцінка, аналіз, контроль, моніторинг 
    

М
ех

а
н

із
м

  Методи: фінансування, оподаткування, бюджетний процес, кредитування, інвестування 

 Важелі: дотації, субсидії, пільгове оподаткування, пільгове кредитування, державне гарантування кредитів, 

державні кредити, державні гранти, державні закупівлі 

 Нормативно-правове забезпечення: закони, накази, статут, метод рекомендації, нормативні положення, ін. 

 Інституційні засади: організаційне, кадрове, інфраструктурне, інформаційне  забезпечення:  
       

Кількісні 

критерії 

ефективності 

 кількість створених робочих місць, рівень інноваційності, рівень оновлення необоротних активів, 

приріст власного капіталу, приріст рентабельності операційної діяльності, приріст 

рентабельності активів, власного капіталу та ін. 

Рис. 3.2. Структурно-логічна схема державного регулювання 

інструментами бюджетно-податкового впливу на фінансову діяльність 

суб’єктів господарювання  
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Джерело: складено автором 

Враховуючи запропоновані засади державної фінансової підтримки 

суб’єктів господарювання в Україні, європейський досвід (див. додаток Г) 

запропонуємо основні напрями модернізації бюджетно-податкового впливу 

на фінансову діяльність суб’єктів господарювання в Україні: 

1. Відповідність державної підтримки суб’єктам господарювання 

стратегічним напрямкам розвитку економіки країни: довготривалий ефект, 

позитивний економічний, політичний і соціальний ефект. 

2. Формування інституційного, організаційного, правого забезпечення 

упорядкування системи державної підтримки: відповідні законодавчі і 

нормативні документи, закріплення вповноважених органів, що приймають 

рішення, здійснюють контроль і моніторинг державної фінансової підтримки, 

визначення їх функцій, обов’язків, повноважень; визначення 

відповідальності центрального і місцевих бюджетів. 

3. Визначення чітких критеріїв і процедур надання та використання 

державної допомоги:   цілі, напрями, суми, термін, обмеження, мінімальна 

частка участі реципієнта. 

4. Забезпечення прозорості рішень про надання державної допомоги і 

контроль за її використанням: нотифікація, офіційний загальнодоступний 

каталог претендентів на державну допомогу з інформацією щодо мети, 

завдання, умов, результату. 

5. Посилення цільового характеру державної підтримки: допомога 

надається конкретному суб’єкту господарювання, на вирішення конкретного 

завдання в обмежений термін, ефект вирішення якого можна оцінити 

кількісно.   

6. Структуризація форм, напрямів надання державної фінансової 

підтримки за критеріями: регіон, вид діяльність, форма організації 

підприємницької діяльності, вплив на конкуренцію, економічний або 

соціальний ефект тощо. Вибір форми повинен визначатися порівнянням 

витрат та очікуваних ефектів. 
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7. Забезпечення конкурсних засад надання державної фінансової 

підтримки.  

8. Формалізація оцінки результатів використання фінансової державної 

підтримки. 

9. Моніторинг діючих програм державної фінансової підтримки та їх 

коригування у відповідності до критеріїв відповідності стратегічним цілям 

економіки України, вимогам СОТ, вимогам ЄС, довгостроковій перспективі. 

В цілому це дозволяє обґрунтувати концепцію модернізації державної 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання в Україні (рис. 3.3.).  

Мета  
забезпечення конкурентоспроможного розвитку національної економіки, зростання соціально-

економічного добробуту громадян 
   

Завдан

ня 
 

передбачення наслідків для загального добробуту; забезпечення обмеженого впливу допомоги на 

конкуренцію; розрахунок і співставлення вартості фінансування допомоги для бюджету, інших 

витрат, можливого погіршення добробуту в інших секторах, ефекту від використання державної 

підтримки тощо; забезпечення ефективного використання допомоги, запобігання марного витрачання 

коштів. 
   

Принци

пи 

 законність; цільовий характер підтримки; адекватність підтримки; трансформація поведінки 

одержувача; допомога розвитку, а не збиткам; довгострокова результативність; обмеженість в обсязі 

та в часі; недискримінація; відсутність спотворення конкуренції; відкритість, транспарентність 

(гласність); адекватність інститутів; відповідність динаміці економічного розвитку 
   

Критер

ії допус 

тимості 

 забезпечення розвитку регіонів; підтримка середнього та малого підприємництва; професійна 

підготовка працівників; допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення 

нових робочих місць; відновлення платоспроможності та реструктуризація підприємств; екологічний 

захист; проведення наукових досліджень, технічний та інноваційний розвиток; підтримка окремих 

галузей.    

Н
а

п
р

я
м

и
  

 відповідність держпідтримки підприємств стратегічним напрямкам розвитку економіки країни; 

формування інституційного, організаційного, правого забезпечення упорядкування системи 

державної підтримки; визначення чітких критеріїв і процедур надання та використання 

держдопомоги; забезпечення прозорості рішень про надання державної допомоги і контроль за її 

використанням; посилення цільового характеру держпідтримки; структуризація форм, напрямів 

надання державної підтримки; забезпечення конкурсних засад надання державної підтримки; 

формалізація оцінки результатів використання фінансової державної підтримки; моніторинг програм 

фінансової підтримки та їх коригування. 

Рис. 3.3. Концепція модернізації державної фінансової підтримки 

суб’єктів господарювання інструментами бюджетно-податкового 

регулювання в Україні 

Джерело: складено автором 

Реалізація визначених складових цієї концепції дозволить забезпечити, 

по-перше, підвищення конкурентоспроможності кожного окремого суб’єкту 

господарювання та національної економіки в цілому, по-друге, посилення 

фінансової дисципліни та підвищення ефективності використання державних 
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коштів, по-третє, покращення економічної, фінансової та правової культури 

підприємницького середовища, відносин між державою і бізнесом; по-

четверте, зниження корупції, нецільового використання коштів, лобізму; по-

п’яте, посилення направленості державного впливу в межах стратегічного 

розвитку національної економіки, окремих напрямків економічної політики. 

Зокрема промислової, інноваційної підтримки малого підприємництва тощо. 

 

 

3.2. Удосконалення форм і методів бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

 

Враховуючи, що пріоритетним у розвитку державної фінансової 

підтримки у відповідності до сучасних умов господарювання повинна стати 

горизонтальна і регіональна допомога, розглянемо, перш за все, оптимізацію 

форм і методів бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання в Україні в контексті цих двох напрямів. 

За результатами дослідження виявлено, що підвищення ефективності 

фінансової діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання потребує:  

- Забезпечення достатнього рівня ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості суб’єктів господарювання; 

-  Підвищення ефективності формування та використання необоротних і 

оборотних активів вітчизняних підприємств; 

- Підвищення рентабельності операційної діяльності, рентабельності 

використання власного капіталу.  

Це потребує заходів щодо: 

- зниження сукупних витрат, оптимізації структури витрат; 

- негайне оновлення необоротних активів; 

- підвищення ефективності використання основних і оборотних активів; 

- збільшення власного капіталу; 
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- оптимізації дебіторської і кредиторської заборгованості, підвищення 

ефективності їх використання в діловому обороті. 

Отже, можна узагальнити, що удосконалення форм державної 

фінансової підтримки повинно відбуватися в напрямі забезпечення 

досконалої конкуренції, сприяння зростання конкурентоспроможності 

національної економіки, забезпечення стійкого економічного зростання, 

зростання соціального-економічного добробуту населення. Зауважимо, що 

гармонізація фіскальних інструментів державної підтримки повинна 

відбуватися у відповідності з базовими принципами й нормативними 

документами ЄС і міжнародних організацій, з якими Україна налагоджує 

тісне співробітництво 

За результатами дослідження узагальнимо, що потребує негайного 

скорочення пряме фінансування діяльності суб’єктів господарювання з 

бюджетів усіх рівнів на поточні субсидії та трансферти. Пріоритетним у 

межах даної форми повинні стати капітальні трансферти. В цілому їх 

використання повинно відповідати принципу індивідуальної підтримки, 

зокрема регіону, виду діяльності, окремим підприємства, які є збитковими, 

мають тимчасові фінансові труднощі. Однак, у порівнянні з іншими 

формами, поточні трансферти з бюджетів слід використовувати в 

короткостроковому періоді та одноразово. Також, слід обмежити 

використання трансфертів з бюджету на покриття збитків фінансово-

господарської діяльності суб’єктів. Що стосується капітальних витрат, то 

обов’язковим критерієм доцільно визначити наявність довгострокового і 

після закінчення фінансової підтримки суб’єкта господарювання ефекту. 

За результатами дослідження, вивчення світової практики 

запропонуємо обмежити напрями використання податкових пільг як 

інструменту впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств.  

За результатами розрахунку еластичності основних показників 

фінансової діяльності зведеного балансу вітчизняних підприємств від 

абсолютної величини податкових пільг в період 2008-2013 рр. виявлено: 
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- збільшення величини податкових пільг по податку на прибуток 

призводить до зростання поточної ліквідності на 0,01%, абсолютної 

ліквідності на 0,1%, зменшення фінансової незалежності на 0,01%, 

збільшення коефіцієнту фінансування на 0,02%, зростання оборотності 

активів на 0,04%, оборотних активів – на 0,02%, оборотності власного 

капіталу – на 0,04%, кредиторської заборгованості – на 0,02% та 

зниження оборотності дебіторської заборгованості – на 0,06% , запасів 

товарно-матеріальних цінностей – на 0,12%, збільшує рентабельність 

активів на 1,9%, операційної діяльності на 0,2%, власного капіталу – на 

2,3%; 

- збільшення величини податкових пільг по податку на землю зменшує 

на 0,25% поточну ліквідність і на 0,05% абсолютну, збільшує 

фінансову незалежність на 0,002% та коефіцієнт фінансування також 

на 0,002%, знижує оборотність активів, зокрема сукупних активів – на 

0,06%, оборотних активів – на 0,04%, дебіторської заборгованості – на 

0,15%, запасів – на 0,03%, власного капіталу – на 0,06%, кредиторської 

заборгованості – на 0,9%, зменшує рентабельність активів на 3,9%, 

операційної діяльності 0,6%, збільшує рентабельність власного 

капіталу на 12,5%; 

- збільшення податкових пільг по ПДВ збільшує поточну ліквідність на 

0,03%, абсолютну – на 0,4%, зменшує фінансову незалежність на 0,03% 

та збільшує коефіцієнт фінансування на 0,13%, збільшує оборотність 

сукупних активів на 0,26%, власного капіталу – на 0,28% та оборотних 

активів – на 0,19% та зменшує оборотність дебіторської заборгованості 

– на 0,31%, запасів – на 0,38%, кредиторської заборгованості – на 

0,79%, збільшує рентабельність активів на 7,14%, операційних витрат 

на 0,19%, зменшує рентабельність власного капіталу на 0,31%;  

- збільшення пільг по акцизу на 1% призводить до підвищення поточної 

ліквідності на 0,001%, абсолютної ліквідності – 0,08%, зменшує 

фінансову незалежність на 0,02% та збільшує коефіцієнт фінансування 



 192 

на 0,024%, зменшує ділову активність в цілому, зокрема зменшує 

оборотність активів на 0,02%, оборотних активів – на 0,03%, 

дебіторської заборгованості – на 0,09%, запасів – на 0,15%, власного 

капіталу – на 0,02%, кредиторської заборгованості – на 0,04%, зменшує 

рентабельність активів на 1,01%, операційну на 0,034%, власного 

капіталу на 2,47%; 

- збільшення загальної величини податкових пільг збільшує поточну 

ліквідність на 0,03% та абсолютну – на 0,3%, зменшує фінансову 

незалежність на 0,04% та збільшує коефіцієнт фінансування на 0,92%, 

збільшує оборотність сукупних активів на 0,14%, оборотних активів – 

на 0,09%, власного капіталу – на 0,16%, кредиторської заборгованості – 

на 0,05% та зменшує оборотність запасів на 0,37%, дебіторської 

заборгованості 0,23%, збільшує рентабельність активів на 6,11%, 

операційної діяльності – на 0,09%, зменшує рентабельність власного 

капіталу на 0,23%; 

Отже в цілому можна відзначити відсутність стійкого, чітко 

визначеного впливу податкових пільг на фінансову діяльність суб’єктів 

господарювання в Україні. Найбільший вплив пільги мають на показники  

рентабельності, але, разом із цим, не виявлено цілеспрямованості цього 

впливу. Парадоксом є те, що за результатами розрахунків відсутня будь-яка 

залежність податкових пільг і тенденції оновлення основних активів. 

Отже, за результатами дослідження, враховуючи, що неефективність 

податкових пільг пов’язана із недостатньою їх адресністю (у тому числі 

соціально орієнтованих) [187], відступом від дотримання основних якісних 

характеристик податкової системи (нейтральність [188], справедливість 

[189], ефективність, яка включає також простоту адміністрування та 

виконання законодавства [190]), іншими спотвореннями у зв'язку із 

застосуванням податкових пільг, запропонуємо такі заходи щодо оптимізації 

використання податкових пільг в Україні: 
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- податкові пільги повинні бути направлені на вирішення «провалів 

ринку»; витрати бюджетів усіх рівнів у результаті надання пільг слід 

контролювати у порівнянні з величиною збільшення інвестицій, 

продуктивності праці, витратами на створення нового робочого місця; 

податкові пільги доцільні тоді, коли за критерієм «втрати – вигоди» 

вони ефективніше за прямі форми фінансування державної підтримки; 

- податкові пільги не можуть мати індивідуальний характер (у випадку 

потреби державної підтримки індивідуального характеру доцільніше 

використати прямі методи, зокрема поточні та капітальні трансферти, 

державний, або державний пільговий кредит) – пільга 

використовуються тоді, коли треба максимізувати кількість 

користувачів нею, аніж мінімізувати кількість вимог до її надання [191, 

с. 366-368]; 

- основним напрямом дії податкових пільг є інвестиційно-інноваційна 

діяльність; діяльність, пов’язана з самозайнятістю, створенням 

додаткових робочих місць; експортна діяльність та діяльність, 

пов’язана з імпортозаміщенням; діяльність, пов’язана із раціональним 

використанням ресурсів, зокрема енергозаощадження, використання 

відтворювальних джерел енергії тощо;  стандартизація та сертифікація 

(перш за все, за стандартами ЄС); захист навколишнього середовища;  

- ключовим елементом системи пільг є податки на прибуток, доход; 

- податкові пільги надаються не науковим організаціям, а підприємствам 

та інвесторам; 

- універсальною пільгою по податку на прибуток повинно бути списання 

частини витрат на капітальні вкладення із оподатковуємого доходу, 

прискорена амортизація (доцільно прив’язати ставку до рівня 

технологічної складності поновлювального нематеріального активу),  

- при встановленні податкової пільги та виборі її форми слід урахувати, 

що вони надаються не авансом, а в якості заохочення за конкретні дії з 

конкретно визначеними ознаками; 
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- набір пільг повинен відповідати конкретним цілям і об’єктам впливу 

бюджетно-податкового регулювання та їх ієрархії, зокрема: 

-  в результаті необхідності підвищення рівня незалежності вітчизняних 

суб’єктів господарювання пільги, окрім того, повинні сприяти 

зростанню частки власного капіталу, що можливо за рахунок зростання 

рентабельності та реінвестиції чистого прибутку, зростання 

амортизаційних відрахувань, зростання прямих іноземних інвестицій; 

- в результаті необхідності підвищення ділової активності вітчизняних 

підприємств доцільно підвищити рівень оборотності основних активів, 

зокрема за рахунок прискореної амортизації; 

-  набір пільг повинен відповідати внутрішній і зовнішньої економічній 

кон’юнктурі, діловій активності в країні, інвестиційному клімату, 

кон’юнктурі фінансового ринку, політичній ситуації тощо; 

- податкові пільги потребують жорсткої фінансової дисципліни; 

- зниження ставки податку на прибуток у порівнянні з податковими 

пільгами в умовах ринкової економіки є більш конкурентним: 

стимулює економічне зростання [192], збільшує коло потенційних 

інвесторів [193], підвищує ймовірність початку підприємницької 

діяльності, переходу малого підприємства в групу середніх [194], 

підвищують підприємницький прибуток, а, отже самозайнятість [194]; 

- податкові пільги не повинні знижувати прогресивність податків на 

доходи; 

- податкові пільги не повинні ускладнювати систему оподаткування; 

- податкові пільги не повинні викривляти ринкову поведінку 

економічних агентів; 

- підвищення ефективності амортизації в системі пільг потребує 

розширити класифікацію основних засобів в межах видів економічної 

діяльності, регіонів, організаційно-правових форм; обмежити 

використання бонусної або прискореної амортизації лише для 

високотехнологічних та інноваційних виробництв, ІТ-галузі, АПК, 
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імпортозаміщення, енергозаощадження, комунального господарства;  

підвищені коефіцієнти амортизації для депресивних регіонів;  

- підвищені коефіцієнти амортизації для обладнання, введеного в 

експлуатацію в період спаду і кризи, тобто прив’язати амортизацію до 

динаміки національної економіки (підвищені коефіцієнти для 

обладнання, введеного в період 2013-2015 рр.). 

Отже, основним напрямом використання податкових пільг слід 

визначити освоєння високотехнологічного, інноваційного виробництва, що, в 

свою чергу, здатне забезпечити розвиток малого та середнього 

підприємництва, інноваційної діяльності, раціонального використання 

ресурсів, охорони навколишнього середовища. Разом із цим, не виключено, 

що ними можуть скористатися й суб’єкти господарювання, що знаходяться у 

стані фінансової або економічної кризи, але у випадку, коли це буде 

пов’язано із реорганізацією або реструктуризацію через інноваційне 

оновлення. 

До найбільш привабливих і доцільних видів податкових стимулів, які 

можуть застосовуватися у сучасних умовах слід віднести: 

− податкові канікули, перш за все зі сплати прямих податків, зокрема 

податку на прибуток, нерухоме майно, землю;  

− знижені ставки прямих податків, як менш витратна альтернатива 

податковим канікулам для державного бюджету; 

−  інвестиційний податковий кредит у формі відстрочки сплати 

нарахованого податку, який використовується виключно на 

інвестиційні цілі;  

− зменшення бази оподаткування або податкова знижка шляхом 

включення витрат на інвестиційні цілі до валових витрат; 

− прискорений метод податкової амортизації;  

− амортизаційна премія;  

− звільнення від сплати ПДВ та мита щодо імпорту обладнання, яке не 

виробляється в країні;  
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− знижена ставка відрахувань до соціальних фондів з фонду оплати 

праці працівників науково-дослідної сфери;  

− можливість при імпорті продукції, послуг виписувати податкові 

векселі. 

Важливим напрямом удосконалення бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності підприємств є експортна діяльність 

вітчизняних суб’єктів господарювання, функціонування малого і середнього 

бізнесу, розвиток інноваційного підприємництва, депресивних регіонів й ін. 

В контексті цього можна запропонувати наступні зміни в системі державного 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання: 

1) Сформувати Концепцію державної підтримки експорту в Україні, в 

якій чітко визначити мету, напрями, умови, сфери підтримки вітчизняних 

суб’єктів господарювання, що дозволить обґрунтувати найоптимальніші  

форми фінансової допомоги на розвиток експортної діяльності, зовнішніх 

інвестицій. Врахувати, що Концепція повинна відповідати Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», вимогам СОТ, ЄС. Усі положення 

концепції слід закріпити відповідними нормативно-правовими документами. 

2) Створити за досвідом великої кількості успішних країн світу [195] 

Експортну кредитну агенцію на основі державного банку «Укрексімбанк» і 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яка буде надавати 

фінансову та інформаційну допомогу. Доцільно поєднати в агенції функції 

підтримки експорту, залучення прямих іноземних інвестицій, збір та аналіз 

інформації про розвиток експорту. При цьому завданням держави, окрім 

того, є активне залучення приватних учасників до кредитування, страхування 

експортерів. 

Основною метою агенції визначимо – сприяння торгівлі товарами, 

послугами, інвестиціями шляхом зниження зовнішньоторговельних ризиків, 

сприяння участі вітчизняних підприємств в іноземних тендерах. Важливу 

роль цій агенції слід відвести у визначенні та управлінні політичними 

ризиками.
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Основними формами фінансової підтримки в даному випадку є 

страхування, гарантування міжнародних трансакцій, а також надання 

кредитів та грантів.  

До основних інформаційних послуг слід віднести надання інформації 

щодо фінансування експорту та інших джерел допомоги; надання платної 

якісної бізнес-інформації щодо експортних можливостей; підготовка 

високоякісних тендерних пропозицій; тлумачення експортних угод стосовно 

умов фінансування; фінансування робочого капіталу для розширення бізнесу 

та виконання експортних контрактів. 

Для забезпечення ефективності функціонування Агенція повинна 

функціонувати за принципами самоокупності, прибутковості.  

3) Розглянути доцільність та оптимізувати податкове стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

При визначення необхідності пільг в оподаткуванні ЗЕД вітчизняних 

суб’єктів господарювання слід зазначити: 1) найбільш 

фіскальноефективними податками є мито та акциз; 2) пільги не повинні 

породжувати тіньову економіку; 3) пільги не повинні порушувати умови 

СОТ і ЄС; 4) пільги не повинні породжувати зловживання; 5) пільги не 

повинні обмежувати доброякісну конкуренцію; 6) пільги не повинні 

породжувати проблему з відшкодуванням податків, що створює ефект 

«клонування» боргів; 7) слід враховувати, що пільги мають загальний, а не 

індивідуальний характер впливу, що суперечить взагалі ідеї стимулювання / 

підтримки експортної діяльності; пільга повинна узгоджувати стимулюючу і 

фіскальну функцію податку. 

Досліджуючи практику надання податкових пільг у ЗЕД в Украйні 

доцільно, на наш погляд, на сучасному етапі скоротити їх кількість, 

переважно використовувати фінансові пільги тощо. 

4)  Удосконалити механізми функціонування зон пріоритетного 

розвитку, вільних економічних зон, технопарків, кластерних утворень.  
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Спеціальні правові режими економічної діяльності є важливим 

інструментом регулювання фінансової діяльності. Разом і з цим, для їх 

ефективного функціонування необхідно забезпечити виконання наступних 

умов: 

− Вільні / спеціальні економічні зони не повинні створюватися для 

підтримки депресивних територій; 

− Природно-географічні переваги не можуть бути пріоритетною умовою 

створення вільних економічних зон, зон пріоритетного розвитку; 

− Інвестиційно-інноваційний розвиток – основа створення ВЕЗ; 

− Держава на початковому етапі будівництва вільної економічної зони 

забезпечує створення інфраструктури, необхідної для залучення 

серйозних інноваційноорієнтованих інвесторів (за оцінками для 

створення привабливої зони держава має вкласти від 20 до 70 млн. 

доларів на квадратний кілометр [198, с. 45]); 

− Для координації розвитку зони зі спеціальним правовим режимом 

економічної діяльності слід створити керуючу компанію, акціонером 

якої повинні бути місцева та центральна влада; компанія бере на себе 

функції правового, організаційного обслуговування зони, пошуку та 

залучення інвесторів й ін.; допускається, що керуюча інституція 

координує декілька зон; 

− Умовою функціонування ВЕЗ повинно бути створення продукції 

імпортозаміщення, продукції, орієнтованої на експорт; 

− При побудові ВЕЗ слід урахувати, що існує обернена залежність між 

концентрацією виробництва і ступенем майнового розшарування в 

результаті підвищення конкуренції та ефективності економічної 

системи; 

− Створення зон зі спеціальним правовим режимом економічної 

діяльності не обов’язково супроводжується наданням податкових пільг, 

які, окрім того, в будь-який момент, або рано чи пізно можуть бути 

скасовані; 
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− Роль держави не у створенні сприятливих умов, а в зменшенні витрат 

інвесторів при умові зниження навантаження на дохід і прибуток, отже  

інструменти підтримки державою будь-якої зони повинні бути 

цілеспрямовано орієнтовані на фінансову діяльність інвесторів, 

зокрема зниження витрат, розширення джерел фінансування проектів 

шляхом безпосередньої участі в створенні інфраструктури, 

співфінансування інвестиційних проектів, опосередкованого зниження 

витрат, надання податкових пільг;  

− Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності як частина 

стратегії соціально-економічного розвитку регіону, національної 

економіки. 

Отже, враховуючи негативний досвід існування вільних економічних 

зон і зон пріоритетного розвитку в Україні, необхідність стрімкого зростання 

конкурентоспроможності національної економіки, можливості достатнього 

притоку інвестицій лише при умові наявності інноваційних проектів 

(стартапів), узагальнимо наступне. Сучасний етап розвитку національної 

економіки потребує розвиток досконалої конкуренції, високотехнологічного 

промислового сектору, інтегрованості зі світовим господарством, 

забезпечення високих темпів якісного економічного зростання, що не 

можливо без створення технополісів, кластерних утворень. Разом із цим, їх 

кількість, структура, спеціалізація повинні бути обґрунтованими, відповідати 

фінансовим можливостям країни, сприяти реформуванню національної 

економіки в контексті забезпечення конкурентоспроможності.   

5) Удосконалити фінансову державну підтримки суб’єктів малого і 

середнього підприємництва. 

Враховуючи світовий досвід, існуючі проблеми Україні [82; 89; 197-

198], доцільно запропонувати: 

− Визначити, що пріоритетом фінансової підтримки державою розвитку 

МСП є інноваційна діяльність, створення нових робочих місць, захист 
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навколишнього середовища, імпортозаміщення, розвиток депресивних 

регіонів тощо; 

−  Створите незалежну Національну агенцію підтримки малого 

підприємництва, яка б сконцентрувала функції щодо правової, 

інформаційної, організаційної, консалтингової, фінансової, страхової 

підтримки суб’єктів малого бізнесу (на сьогодні існують у більшості 

розвинених країн світу: США, Франції, Німеччині, Японії, Великій 

Британії й ін.); 

− Сприяти створенню бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, 

консультаційних та інформаційних систем; 

− Спростити процедуру допуску МСП до державної фінансової 

підтримки, її контролю та моніторингу;  

− Враховуючи необхідність створення умов для доброякісної конкуренції 

доцільно впровадити процедуру конкурсу щодо надання державної 

фінансової підтримки МСП за чітко визначеними критерії, за ефектом; 

− Передбачити використання тих форм державної фінансової підтримки, 

які найкращим чином забезпечують досягнення визначеної мети, 

завдання; 

− Забезпечити гнучку, прогресивну систему оподаткування МСП; 

− Структурувати державну фінансову допомогу за напрямами: 

фінансування оборотних активів, фінансування необоротних активів, 

програми мікрокредитування; 

6) АПК на сьогодні є однією з найбільш підтримуємих державою сфер 

економічної діяльності. Так, на сьогодні в Україні суб’єктам господарювання 

АПК забезпечена підтримка внутрішніх цін на сільськогосппродукцію, 

встановлення квот, податкові пільги на експорт й імпорт продовольчої 

продукції, субсидії та пільгове оподаткування при придбані добрив, кормів і 

ядохімікатів, компенсація відсотків за кредитами та витрат на страхування 

майна, субсидії на будівництво господарських приміщень, рекультивацію 

земель, пільгове оподаткування при умові створенню фермерських об’єднань 
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й ін. Разом із цим, враховуючи роль агропромислового комплексу у розвитку 

національної економіки України, необхідність державної фінансової 

підтримки та її світовий досвід, вважаємо доцільним подальше 

удосконалення державної фінансової підтримки галузі.  

− Основними напрямами підтримки агропромислового сектору слід 

визначити: збільшення виробництва, раціональне використання 

ресурсів, підтримку розвитку сільської місцевості, отже доцільно 

розділити функції державного регулювання сільської місцевості як 

території та сільського господарства як виду економічної діяльності; 

− Забезпечити інноваційну, екологічну, ресурсну спрямованість 

державної фінансової підтримки; 

− Форми державної бюджетно-податкової підтримки повинні залежати 

від мети, завдань економічної політики, зокрема підтримка внутрішніх 

цін, експорту, стимулювання виробництва, стимулювання зайнятості, 

стимулювання зростання продуктивності, інноваційного розвитку, 

вирішення екологічних проблем, сертифікація. 

− Забезпечити рівні умови господарювання, а отже зменшити кількість 

податкових пільг, збільшити непрямі методи державної підтримки, 

зокрема пільгове кредитування, державні замовлення, гарантування 

кредитів, страхування кредитів; 

− Розширити можливості, коло суб’єктів господарювання, що отримують 

пряму фінансову допомогу. 

7) Удосконалити систему державних закупівель як форми непрямої 

державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, у тому числі 

МСП
4
: 

− Визначення інституції на національному рівні, яка забезпечує розробку 

системи національних закупівель, консультування організаторів 

тендерів і суб’єктів господарювання по питанням застосування 

                                                 
4
 Державні закупівлі – основна форма підтримки малого бізнесу США, де кожний третій працюючий 

зайнятий на малих підприємствах; щорічно в США створюються біля мільйону нових малих підприємств. 
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законодавства, навчає по тематиці державних закупівель, публікує 

об’яви про тендери, контракти, реалізує функцію моніторингу і 

контролю (центральна влада (Болгарія, Кіпр, Румунія, Словацька 

Республіка) або виокремлена установа (Естонія, Угорщина, Італія, 

Латвія, Литва, Швеція)); 

− Підтримка соціального, екологічного, інноваційного аспекту процесу 

державних закупівель; 

− Впровадження електронної системи тендерів; 

− Сприяти участі вітчизняних суб’єктів господарювання в зарубіжних 

тендерах по державним закупівлям; 

− Створення прозорих он-лайн реєстрів учасників державних закупівель, 

«чорних списків» несумлінних суб’єктів господарювання – учасників 

державних тендерів; 

8) Розширити використання такої форми державної підтримки як 

державні гранти, особливо в сфері інновацій, екології, енергозаощадження, 

альтернативної енергетики, соціальної підтримки тощо. Особливо важливим 

є їх використання у підтримці середньострокових,  крупних проектах 

повного циклу. Разом із цим, слід зауважити, що це потребує створення 

ефективної організаційно-інституційної інфраструктури, яка дозволить 

визначити інституції, які будуть виконувати функції експертизи, відбору 

об’єкту, контролю, моніторингу грантової допомоги. На відміну від інших 

форм може забезпечувати повне фінансове покриття проекту. 

9)  Фінансова державна підтримка такими методами як пільгове 

кредитування, гарантування повинна бути дольовою, як за участю держави, 

так і отримувача безпосередньо. Межі державної фінансової підтримки 

повинні залежати від характеру використання, розміру суб’єкту 

господарювання, рівня розвитку виду економічної діяльності, регіону, 

стандартизації та сертифікації. Частка участі держави з часом повинна 

зменшуватися (принцип репресивність). При допомозі на реструктуризацію 



 203 

або у зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами суб’єкту 

господарювання слід передбачити принцип «один раз, останній раз». 

10) Державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання повинна 

відповідати фазам економічного циклу. Отже, враховуючи світовий досвід 

(табл. 3.2) доцільно передбачити антикризове державне фінансове 

регулювання підприємств.  

Таблиця 3.2 

Форми державної фінансової підтримки, які використовувалися в 

період та після фінансово-економічної кризи   

 Форми  Країни  

Р
еа

л
ь

н
и

й
 с

ек
т
о
р

 е
к

о
н

о
м

ік
и

 

Вкладення в статутний капітал 

галузевих фінансових установ 
Японія, Китай 

Пільги по податках окремим галузям 
США, Японія, Китай, Україна, 

Росія 

Державні кредити США, Велика Британія, Китай 

Гарантування кредитів 
Франція, Велика Британія, Японія, 

Україна 

Компенсація відсотків по банківським 

кредитам 
Китай, Росія 

Стимулювання виробництва та 

споживання конкретної продукції  

(податкові пільги, субсидії, 

держзакупівлі) 

Велика Британія, Німеччина, 

Франція, Китай, Росія, Бразилія, 

Україна 

Викуп акцій Росія 

Субсидії Китай, Україна 

Фонди інвестування на основі 

державно-приватного партнерства 

Франція, Німеччина, Велика 

Британія 

М
а
л

і 
і 

се
р

ед
н

і 

п
ід

п
р

и
єм

с

т
в

а
 

Державні кредити 
Росія, Велика Британія, Німеччина, 

Франція, Китай  

Державні замовлення США, Росія 

Зниження податків США, Франція, Чилі, Росія, 

Фінансування досліджень Німеччина 

С
т
и

м
у
л

ю
в

а
н

н
я

 

ін
н

о
в

а
й

н
о
г
о
 р

о
зв

и
т
к

у
 Державні кредити США, Франція, Велика Британія 

Прискорена амортизація Японія, США, Німеччина, Франція,  

Державні гарантії 
Франція, Велика Британія, 

Німеччина 

Державні гранти Франція, Німеччина, Китай 

Розвиток еко- та енерготехнологій 
Японія, Німеччина, США, Франція, 

Китай, Канада 

Торгівля квотами на викиди СО2 Японія, країни ЄС 

Спеціальні державні програми та фонди Японія, США, Німеччина, Україна 

Державне інвестування США, Японія, Франція 

 

Купівля комерційний цінних паперів США, Велика Британія, Бразилія 

Пільги, кредити, заліки по податку на 

прибуток 

Франція, США, Велика Британія, 

Німеччина, Росія, Канада 
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Продовження табл. 3.2 

П
о
п

о
в

н
ен

н
я

 

о
б
іг

о
в

и
х
 к

о
ш

т
ів

 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в

 

Зниження ставки ПДВ Велика Британія 

Повернення ПДВ Франція 

Зниження внесків на соцстрахування для 

роботодавців 
Німеччина 

Податковий кредит США, Україна 

Розстрочка податків Велика Британія, Росія 

Прискорена амортизація 
США, Німеччина, Франція, 

Україна, Росія 

Пільги з податку на нерухомість Велика Британія 

Джерело: [199] 

Враховуючи структуру національної економіки доцільно передбачити 

антикризову державну підтримку суб’єктів господарювання за напрямами: 

− Підтримання поповнення та прискорення обороту обігових коштів 

суб’єктів господарювання; 

− Збільшення інвестицій в оновлення необоротних активів, 

впровадження новітніх технологій, впровадження енергоощадних 

технологій та альтернативних джерел енергії, захист навколишнього 

середовища; 

− Збільшення інвестицій в ринкову інфраструктуру та сприяння її  

інноваційному розвитку;  

− Підтримка малого і середнього бізнесу як основи відновлення ділової 

активності; 

− Підтримка окремих видів економічної діяльності 

(експортоорієнтованих, системоутворюючих), зокрема сільського 

господарства (наприклад, Китай, Японія, Росія), машинобудівну, 

зокрема сільськогосподарського (Росія), добувну (Польща), 

фінансовий сектор (Японія, Китай, Франція) й ін. 

Отже, модернізація системи державної фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання за визначеними напрямами дозволить забезпечити 

економічний (приріст чистого доходу та чистого прибутку), соціальний 

(приріст зайнятості, що призводить до зростання реальних доходів 

населення), бюджетний (приріст доходів бюджетів в результаті державної 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання), екологічний ефект 
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державного регулювання (приріст заходів, капіталовкладень в охорону 

навколишнього середовища), що сприятиме усуненню недоліків ринку, 

негативного впливу на конкуренцію, забезпеченню переходу  до більш 

ефективного функціонування ринкового механізму та, як результат, 

підвищенню ефективності фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

національної економіки, соціально-економічного добробуту населення, що й 

є основною метою удосконалення системи бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності підприємств. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Матеріали аналізу напрямів удосконалення бюджетно-податкового 

впливу на фінансову діяльність суб’єктів господарювання щодо ефективності 

останньої та загальної системи державної фінансової підтримки дозволяють 

сформулювати такі висновки: 

1) За результатами дослідження виявлено, що до основних недоліків 

системи бюджетно-податкового регулювання підтримки фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання в Україні слід віднести: спотворення 

економічної конкуренції; протиріччя нормативно-правового забезпечення, 

розмитість критеріїв надання держдопомоги; корупція, непрозорість і 

складність процедури надання державної фінансової підтримки; відсутність 

прозорості інформації про наданої допомоги як на рівні господарюючих 

суб'єктів, так і на рівні виконавчої влади; різноманіття форм допомоги;  

надання державної допомоги по різних каналах; відсутність узгодженості між 

різними гілками влади; відсутність контролю за наданою державною 

допомогою; відсутність стимулів до інноваційного, ефективного 

використання державної фінансової допомоги; відсутність моніторингу 

ефективності фінансової державної підтримки; низький рівень обізнаності, 

грамотності щодо можливостей використання державної підтримки; й ін. 
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2) За результати дослідження виявлено, що удосконалення системи 

державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання в Україні 

потребує визначення, впровадження та закріплення принципів надання 

державної фінансової підтримки, критеріїв визначення об'єктів державної 

допомоги, форм державної допомоги, процедури надання державної 

допомоги, а також контролю й оцінки за використанням.  

3) В контексті виявлених проблем запропоновано концепцію 

модернізації системи державної бюджетно-податкової підтримки суб’єктів 

господарювання в Україні, яка б відповідала вимогам членства країни у ЄС, 

СОТ, Енергетичному Співтоваристві, Закону Україну «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». Відповідно метою визначено 

забезпечення конкурентоспроможного розвитку національної економіки, 

зростання соціально-економічного добробуту громадян. В контексті цього 

зазначено, що державна фінансова підтримка може бути визнана 

допустимою, якщо вона надається для сприяння соціально-економічному 

розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є 

високим; виконання загальнодержавних програм розвитку або розв’язання 

соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру; 

сприяння окремим видам господарської діяльності або суб’єктам 

господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не 

суперечить міжнародним договорам; підтримки та збереження національної 

культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію 

є неістотним.  

4) За результатами дослідження запропоновано схему державного 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання інструментами 

бюджетно-податкового впливу, яка включає визначення мети регулювання, 

основні вимоги до системи державної фінансової підтримки та її обмеження, 

напрями та об’єкти бюджетно-податкового впливу, функції, механізм, 

критерії оцінки ефективності. В свою чергу, це дозволило розробити 

концепцію модернізації державної фінансової підтримки суб’єктів 
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господарювання в Україні, яка визначає ціль, завдання, принципи, критерії 

допустимості, напрями удосконалення подальшого розвитку бюджетно-

податкового регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

5) Обґрунтовано пріоритетні напрями модернізації державної 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання, зокрема  необхідність 

забезпечення відповідності державної підтримки підприємствам 

стратегічним напрямкам розвитку економіки країни; формування 

інституційного, організаційного, правого забезпечення упорядкування 

системи державної підтримки; визначення чітких критеріїв і процедур 

надання та використання державної допомоги; забезпечення прозорості 

рішень про надання держдопомоги і контроль за її використанням;  

посилення цільового характеру державної підтримки; структуризації форм, 

напрямів надання державної фінансової підтримки; забезпечення конкурсних 

засад надання державної фінансової підтримки; формалізації оцінки 

результатів використання фінансової державної підтримки; моніторингу 

програм державної фінансової підтримки та їх коригування. 

6) Встановлено, що підвищення ефективності фінансової діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання потребує забезпечення достатнього 

рівня ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання; підвищення ефективності формування та використання 

необоротних і оборотних активів вітчизняних підприємств; підвищення 

рентабельності операційної діяльності, рентабельності використання 

власного капіталу шляхом зниження сукупних витрат, оптимізації структури 

витрат; негайного оновлення необоротних активів; підвищення ефективності 

використання основних і оборотних активів; збільшення власного капіталу; 

оптимізації дебіторської і кредиторської заборгованості, підвищення 

ефективності їх використання в ділового обороті. Саме це повинно стати 

завданням удосконалення форм і методів бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
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7) За результатами розрахунків виявлено відсутність стійкого, чітко 

визначеного впливу податкових пільг на фінансову діяльність суб’єктів 

господарювання. Найбільший вплив пільги мають на  рентабельність, але, 

разом із цим, не виявлено його спрямованості. Відсутня залежність 

податкових пільг і тенденції оновлення основних активів. Отже, враховуючи, 

що неефективність податкових пільг пов’язана із недостатньою їх 

адресністю, відступом від дотримання основних якісних характеристик 

податкової системи, іншими спотвореннями у зв'язку із застосуванням 

податкових пільг, запропоновано, окрім того, скоротити кількість податкових 

пільг; використовувати їх лише тоді, коли за критерієм «втрати-вигоди» вони 

привабливіше інших форм підтримки; використовувати коли необхідно 

максимізувати кількість споживачів фінансової підтримки та мінімізувати 

кількість вимог до її надання;  визначити основним елементом системи 

пільги на доход, прибуток; розширити податкові пільги по амортизації 

необоротних активів; основним напрямом використання податкових пільг 

визначити освоєння високотехнологічного, інноваційного, енергоощадного 

виробництва. 

8) Не зважаючи на негативний досвід існування вільних 

економічних зон і зон пріоритетного розвитку в Україні, необхідність 

стрімкого зростання конкурентоспроможності національної економіки, 

притоку інвестицій, що можливо лише при умові реальних інноваційних 

проектів (стартапів), потребує розвиток таких форм спеціального правового 

режиму підприємницької діяльності як кластер, технополіс. Це буде сприяти 

розвитку досконалої конкуренції, високотехнологічного промислового 

сектору, інтегрованості зі світовим господарством, забезпеченню високих 

темпів якісного економічного зростання. Разом із цим, слід зауважити, що 

при їх розробці та функціонуванні слід обирати ті форми державної 

фінансової підтримки, які найкращим чином сприяють саме конкуренції, 

появі інноваційних проектів. Пряма фінансова підтримка держави повинна 
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визначатися, перш за все, безпосередньою участю у створенні якісної 

ринкової інфраструктури. 

9) За результатами дослідження обґрунтовано, що об’єкти 

державної фінансової підтримки повинні відповідати умовам забезпечення 

інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, раціонального 

використання ресурсів, захисту навколишнього середовища, 

імпортозаміщення, експортоорієнтування, розвитку депресивних регіонів.  

Також обґрунтована необхідність обмеження прямої фінансової підтримки, 

та розширення непрямої. В контексті цього уваги заслуговує розвиток 

державного замовлення, державних грантів як форм бюджетно-податкового 

регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Подальший 

розвиток прямої підтримки повинен бути пов’язаних із розширенням 

кількості реципієнтів, відповідати принципам «один раз, останній раз», 

дольової участі, репресивності. Особливу роль у фінансовій підтримці 

доцільне відвести таким напрямам як мале і середнє підприємництво, 

сільське господарство. 

Результати дисертаційного дослідження викладено: [88-89; 172; 176]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено варіант вирішення важливого 

наукового завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних основ та 

практичних підходів до модернізації бюджетно-податкового регулювання 

фінансової діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних 

умовах. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 

1) дослідження наукових підходів та дискусій щодо реалізації 

фінансової діяльності підприємства дозволяє стверджувати, що її можна 

розглядати як систему форм, методів, способів впливу, що забезпечують 

ефективне формування, розподіл, використання фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання з метою максимізації добробуту власників, ринкової 

вартості підприємства. При цьому фінансова діяльність, по-перше, не 

обмежується фінансовими відносинами всередині підприємства та 

передбачає постійну взаємодію з бюджетом, позабюджетними фондами, 

банками, страховими компаніями, інституціональними інвесторами й ін., а, 

по-друге,  управління фінансовою діяльністю реалізується на основі 

загальних принципів управління, а саме: планування, стимулювання й 

матеріальної відповідальності, узгодження окремих елементів, варіативності, 

цілеспрямованості, динамізму, ефективності, що в цілому дозволяє 

забезпечити необхідний ресурсний потенціал високих темпів приросту 

господарської діяльності підприємства, постійне зростання його власного 

капіталу, підвищення конкурентної позиції на товарному і фінансовому 

ринках, стійкий економічний розвиток у стратегічній перспективі; 

2) структура механізму управління фінансовою діяльністю 

підприємства як система елементів щодо регулювання процесу розробки та 

реалізації управлінських рішень у сфері фінансових відносин, що формується 

під впливом сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників, передбачає такі 

напрями регулювання, як державне, ринкове, внутрішньофірмове; 

3) державна фінансова політика як цілеспрямоване регулювання 

фінансової діяльності суб'єктів господарювання у відповідності зі стратегією 



 211 

і конкретними умовами економічного розвитку держави визначає 

регламентацію фінансової діяльності суб'єктів господарювання на основі 

використання найбільш ефективних, прогресивних методів, інструментів 

управління, забезпечення самостійності підприємства у визначенні 

фінансової діяльності, збалансованість комерційних, державних і суспільних 

інтересів, що в результаті обумовлює спрямованість переважних форм, 

напрямів фінансової діяльності, характер здійснюваних фінансових операцій, 

вибір відповідних видів фінансових інструментів, правову захищеність 

партнерів по фінансових операціях, а в кінцевому рахунку – рівень 

ефективності й ризику фінансової діяльності в цілому; 

4) основні форми державної підтримки підприємств, які виступають 

інструментами бюджетно-податкового впливу на фінансову діяльність 

суб’єктів господарювання, та мають економічне обґрунтування, оскільки 

передбачають необхідність і можливість подолання недосконалості ринкових 

механізмів, поділяються на дві основні групи: перша пов’язана з 

формуванням зведеного бюджету, тобто з оподаткуванням, а саме відстрочка 

податкового платежу, інвестиційний податковий кредит, податкові канікули, 

податкова амністія, податкові відрахування, вибір і встановлення податкових 

ставок, амортизаційні пільги, міжнародні договори про уникнення 

подвійного оподаткування; друга пов’язана із використанням бюджетних 

коштів через державні трансферти (субсидії, дотації), державний кредит, 

державне гарантування по кредитах підприємств, державне замовлення.  

5) аналіз фінансового стану та фінансової діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання за зведеним балансом та за видами економічної 

діяльності в цілому засвідчив неефективність управління фінансовою 

діяльністю. Серед основних проблем виявлено неефективне формування та 

використання майна, капіталу, зростання заборгованості та ризику 

неплатежів, нераціональність структури капіталу, нестійкий фінансовий стан 

більшості суб’єктів господарювання, низьку економічну та фінансову 
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рентабельність, недостатній рівень фінансової стійкості,  неефективне 

використання ресурсів, недостатній рівень чистого прибутку; 

6) аналіз державного регулювання фінансового стану і фінансової 

діяльності підприємств засвідчив, що використання субсидій та державних 

поточних трансфертів в Україні або знижує рентабельність, або впливає на 

неї несуттєво, покращує показники ліквідності, неоднозначно впливає на 

ділову активність, підвищує фінансову стійкість; зростання податків зменшує 

рівень ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості, в цілому нейтрально 

впливає на ділову активність, а отже, податкові пільги підвищують 

ліквідність, рентабельність, фінансову стійкість; державні кредити, гарантії в 

цілому підвищують рівень рентабельності, ліквідності, неоднозначно 

впливають на фінансову стійкість, ділову активність; капітальні видатки 

державного бюджету або підвищують рентабельність, або впливають на неї 

несуттєво, не впливають або погіршують показники ділової активності, не 

впливають на ліквідність, позитивно впливають на фінансову стійкість; 

7) в процесі еволюції державного регулювання фінансової діяльності 

вітчизняних підприємств виокремилися такі основні форми державної 

бюджетно-податкової підтримки як субсидії, поточні трансферти, капітальні 

трансферти держави, податкові пільги, державні пільгові кредити, державні 

гарантії по кредитах підприємств. При цьому не існує систематизованої 

практики бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності, його 

контролю; підтримка надається переважно секторальна, а не горизонтальна і 

регіональна, що властиво для розвинених країн; галузевий розподіл 

фінансової допомоги свідчить про те, що закріплюється сировинний характер 

національної економіки, з високим рівнем енерговитрат, а регіональний 

розподіл підтримки поглиблює регіональну диференціацію; низьким є рівень 

ефективності використання коштів, залучених через різні форми державної 

допомоги, має місце непряма залежність між податковими пільгами та 

інвестиціями в основний капітал, випуском продукції, економічним 
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зростанням; відсутній ефективний контроль за розподілом і особливо 

використанням державної фінансової допомоги; 

8) моделювання впливу окремих форм бюджетно-податкового 

регулювання (поточні субсидії, державні кредити, капітальні трансферти, 

державні гарантії) на параметри фінансової діяльності (ліквідність, фінансова 

стійкість, ділова активність, рентабельність) засвідчило відсутність чітко 

визначеного, характерного загальним тенденціям зв’язку між ними. В цілому 

його результати свідчать, що система державної підтримки інструментами 

бюджетно-податкового регулювання стосовно впливу на фінансову 

діяльність суб’єктів господарювання неефективна, не сприяє забезпеченню 

конкурентоспроможності національної економіки; 

9) з метою подолання відзначених недоліків у роботі обґрунтовано 

концептуальну модель модернізації системи державної бюджетно-податкової 

підтримки суб’єктів господарювання в Україні як основи забезпечення 

конкурентоспроможного розвитку національної економіки, зростання 

соціально-економічного добробуту громадян. У контексті цього зазначено, 

що державна фінансова підтримка може бути визнана допустимою, якщо 

вона надається для: сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, 

рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим; виконання 

загальнодержавних програм розвитку або розв’язання соціальних та 

економічних проблем загальнонаціонального характеру; сприяння окремим 

видам господарської діяльності або суб’єктам господарювання в окремих 

економічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним договорам; 

підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив 

такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним; 

10) запропоновано напрями удосконалення державної фінансової 

підтримки суб’єктів господарювання інструментами бюджетно-податкового 

регулювання, серед яких: забезпечення відповідності державної підтримки 

підприємств стратегічним напрямкам розвитку економіки країни; 

формування інституційного, організаційного, правого забезпечення 
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упорядкування системи державної підтримки; визначення чітких критеріїв і 

процедур надання та використання державної допомоги; забезпечення 

прозорості рішень про надання державної допомоги і контроль за її 

використанням; посилення цільового характеру державної підтримки; 

структуризація форм, напрямів надання державної фінансової підтримки; 

забезпечення конкурсних засад надання державної фінансової допомоги; 

формалізація оцінки результатів використання фінансової державної 

підтримки; моніторинг програм державної фінансової підтримки та їх 

коригування. В контексті цього обґрунтовано, що об’єкти державної 

фінансової підтримки повинні відповідати умовам забезпечення 

інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, раціонального 

використання ресурсів, захисту навколишнього середовища, 

імпортозаміщення, експортноорієнтування, розвитку депресивних регіонів. 
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Додаток А 

Теоретичні основи аналізу фінансової діяльності підприємства 

 

Рис. А.1.1.  Динаміка амортизаційних відрахувань за умови 

використання різних методів амортизації 

 

 

Рис. А.1.2. Динаміка фінансових результатів за умови використання 

різних методів амортизації 

 

 

Рис. А.1.3. Динаміка виникнення зобов’язань перед бюджетом з 

податку на прибуток за умови використання різних методів амортизації 
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Таблиця А.1 

Модель визначення типу фінансової стійкості 

№ 

п/п 

Показники, 

надлишок (+), 

нестача (-). 

Тип фінансової стійкості 

Абсолютна 

фінансова 

стійкість 

Нормальна 

фінансова 

стійкість 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Кризовий 

фінансовий 

стан 

1 ± ВОК = ВОК - З ± ВОК ≥  0 ± ВОК <  0 ± ВОК <  0 ± ВОК <  0 

2 ± ФК = ФК - З ± ФК ≥ 0 ± ФК ≥ 0 ± ФК < 0 ± ФК < 0 

3 ± ЗВ = ЗВ -З ± ЗВ ≥ 0 ± ЗВ ≥ 0 ± ЗВ ≥ 0 ± ЗВ < 0 

Джерело: [111] 
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Додаток Б 

Аналіз фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 

Таблиця Б.1 

Розрахунок типу фінансової стійкості підприємств за видами 

економічної діяльності в 2013 р. 

Вид економічної діяльності 
ВОК -(запаси 

+ витрати) 

ВОК + довгострокові 

кредити -(запаси + 

витрати) 

ВОК + довгострокові кредити + 

поточна заборгованість -

(запаси + витрати) 

Усього по економіці -1431028,90 -360306,80 2329031,40 

у тому числі     

сільське госп-во, мисливство, 

ліс гос-во -41613,50 1418,10 114599,10 

промисловість -549948,90 -182905,70 600986,60 

будівництво -124545,90 -38469,30 135959,30 

торгівля; ремонт автомобілів, 

побутов виробів, особ вжитку -325313,80 -157330,40 725459,50 

діяльність готелів та 

ресторанів -13802,10 -4003,90 9400,20 

діяльність транспорту та 

зв'язку -119724,80 -30872,40 135871,80 

фінансова діяльність 51379,90 107084,70 212838,10 

операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та 

послуги підприємцям -172067,30 -29971,70 135126,80 

освіта -116,60 28,10 573,20 

охорона здоров’я та соц  

допомога -4515,40 -1667,50 2380,00 

Джерело: розраховано автором на основі [101-102; 104] 
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Додаток В 

Державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання в Україні 

в 1991-2013 рр. 

Таблиця В.1 

Обсяги реструктуризованої та списаної податкової заборгованості 

 

Галузь 

промисловості 

2000 2001 2002 2003 1 півріччя 2004 

списа

на 

рестр

уктур

изова

на 

списа

на 

рестр

уктур

изова

на 

списа

на 

рестр

уктур

изова

на 

списа

на 

рестр

уктур

изова

на 

списа

на 

реструкт

уризован

а 

По Міністерствам - 128 2934 250 82 - 19 6 7 8 

У тому числі           

МГК  55 1848 31 23 2 4 1 1 - 

Машинобудування - 46 686 131 17 6 13 7 2 4 

Хімічна  - 26 279 68 40 7 - - 1 4 

Легка  - 1 61 17 2 1 - - 3 - 

Меблева та 

деревообробна 
- - 14 1 - 1 - - - - 

Інші  - - 56 2 - 1 2 - - - 

Джерело: [136] 

Таблиця В.2 

Податкові пільги пріоритетним галузям промисловості 

 

Податкові пільги 
Період 

пільг 

суднобудув

ання 

літакобуду

вання 
ГМК 

автомобілебуд

ування 

Космічна 

галузь 

Відстрочка або звільнення від 

податку на прибуток 

2000      

2001 30,7 (9,79)   н/д  

2002 18,7 (4,6) 7,4 (1,84) 111,7 н/д  

2003 10,5 (1,88) 8,1 (1,45)  80,4  

ПДВ на імпорт 

2000    17,4 (7,01)  

2001 14,5 (4,6)   17,0 (5,4) 3,94 (1,26) 

2002 20,9 (5,18) 22,7 (5,63)  74 (18,35) 1,82 (0,45) 

2003 23,4 (4,17) 17,7 (3,17)  336,1 (60,16) 11,87 (2,12) 

ПДВ на операції 

внутрішнього продажу 

(нульова ставка) 

2000      

2001 2,3   64,8 7,72 

2002 7,1 н/д  32,7 6,25 

2003 0,5 н/д  106,7 14,76 

Ввізне мито 

2000 16,1   14,5  

2001 6,6   8,2  

2002 6,7 7,1  26,2  

2003 5,8 7,6  88,9 2,77 

Податок на землю 

2000 19,8   1,7  

2001 25,0   2,0  

2002 25,7 33,5 1,1 3,2  

2003 9,7 16,7  3,0 2,77 

Загальна сума пільг 

2000 35,9   23,21  

2001 46,92   80,4 24,94 

2002 42,21 45,07 112,8 91,45 24,24 

2003 21,55 28,92  339,16 28,6 

Всього за період дії законів  146,58 76,99 112,8 537,22 77,88 

Джерело: [136] 
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Таблиця В.3 

Державна допомога технопаркам в Україні в 2000-2010 рр. 

 

Види державної допомоги / 

періоди (роки) 

Період стабільності Період порушення зобов’язань з боку держави 

З
а

г
а

л
о
м

 

2
0

0
0
- 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2004 2005 2006 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 2011 

(01.01.- 

31.03) 

0
1

.0
1
- 

3
0

.0
6
 

0
1

.0
7
.-

 

3
1

.1
2
 

0
1

.0
1
.–

 

3
1

.0
3
. 

1
.0

4
.-

 

3
1

.1
2
 

0
1

.0
1
.-

 

3
1

.0
1
. 

0
1

.0
2
- 

3
1

.1
2
 

 

Непрям

і види 

 

Звільнення від 

перерахування 

до бюджету: 

– податку на 

прибуток 
10,8 17,8 37,3 42,5 2,6 - - 32,1 19,8 0,9 1,2 19,1 - 184,1 

– ПДВ з 

продажів в 

Україні 

8,4 34,6 71,2 111,0 28,4 - - - - - - - - 253,6 

– ввізного мита 6,4 7,9 19,8 19,5 3,2 - - 3,3 3,5 5,1 3,5 4,9 д/н 77,1 

– ПДВ при 

імпорті товарів 
15,4 29,2 53,4 71,9 12,4 - - - - - - - 182,3 

- збору до 

Державного 

інноваційного 

фонду 

0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 

Сплата ПДВ податковим 

векселем 
- - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 

Звільнення від обов’язкового 

продажу коштів в іноземній 

валюті 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Розрахунок за експортно-

імпортними операціями до 150 

календарних днів 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Пріоритетність у залученні 

іноземних кредитів під державні 

гарантії 

0 0 0 0 0 - - - - - - - 
 

- 
0 

Пріоритетність у залученні 

коштів Державного 

інноваційного фонду та його  

0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 
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Продовження таблиці В.3 

 

регіональних відділень               

пріоритетність для залучення  

коштів Української державної 

інноваційної компанії та її  

регіональних відділень 

- - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

20-відсоткова норма прискореної 

амортизації 
- - - - - - - + + + + + +  

Загальний обсяг непрямої 

державної допомоги 
41,0 89,5 181,7 244,9 46,6 - - 35,4 23,3 6,0 4,7 24,0 0 697,1 

Прямі 

види 

Фінансова підтримка 

технопарків, млн грн 
- - - - - - - 0 24 27 0 0 д/н 51 

- повне або часткове 

безвідсоткове кредитування 
- - - - - - - 0 0 0 0 0 д/н 0 

- повна або часткова компенсація 

процентів за кредитами 
- - - - - - - 0 24 27 0 0 д/н 51 

Сума одержаних коштів 

Державного бюджету, млн грн 
0,5 0,03 1 ,7 1,3 1,0 0 7,0 0 1,4 1,0 д/н 12,23 

Загальний обсяг прямої держаної 

допомоги, млн грн 
0,5 0,03 1,7 1,3 1,0 0 31 27 1,4 1,0 д/н 64,93 

Загалом 41,5 89,53 183,4 246,2 47,6 35,4 53,3 33 6,1 25 д/н 762,03 

Довідково: обсяг прямої державної 

допомоги у відсотках до обсягів 

фінансування технологічних інновацій за 

рахунок Державного бюджету 

0,8 0,07 1,8 2,1 3,6 0 27 8,0 1,1 1,1 д/н 6,0 

Відрахування на спецрахунки ТП 11,0 42,3 120,8 191,3 38,0 75,3 30,0 1,4 1,1 29,4 д/н 540,6 

 

Джерело: [143] 

 

 

 

 

 



Таблиця В.4 

Пряме субсидіювання виробників в 2002-2004 рр. 

Галузь  Напрям  2002 2003 2004 

Г
М

К
 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку 

залізної руди 
15,0 15,0 15,0 

Забезпечення життєдіяльності Криворізьського гірничо-
збагачувального комбінату 

3,0 3,0 3,0 

Х
ім

іч
н

а 
п

р
о

м
и

сл
о

в
іс

ть
 

М
аш

и
н

о
б

у
д

у
в
ан

н
я 

Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних 
добрив 

5,0 10,0 2,5 

Фінансова підтримка виробництва та створення нових 
вітчизняних засобів захисту рослин 

- 8,0 8,0 

Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств гірничої 
хімії та здійснення природоохоронних заходів 

- - 23 

Створення і впровадження у виробництво  сучасних видів 
цивільної продукції на підприємствах машинобудування 

20,0 10,0 14,1 

Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для 
АПК 

30,0 16,2 10,0 

Добудова рефрижераторних суден державним підприємством 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» 

- - 25,0 

Підготовка виробництва літака АН-70 - - 30,0 

Ін ш
і Консервація виробничих потужностей промислових 

підприємств 3,0 3,0 3,0 

Е
л
ек

тр
о
ен

е
р
ге

ти
к
а 

Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумуляторних 
електростанцій 

- 608,0 - 

Добудова атомних електростанцій на території України - 241,1 - 
Створення власного виробництва ядерного топлива 11,0 - 20,0 

Будівництво енергоблоків, магістральних ліній 
електропередач 

- - 600,0 

В
у
гі

л
ь
н

а 
п

р
о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 Реструктуризація вугільної та торфовидобувної 

промисловості 
850,0 654,1 784,0 

Державна підтримка вуглевидобувних підприємств на 
часткове покриття витрат із собівартості продукції 

850,0 830,0 651,0 

Державна підтримка будівництва та технічного 
переоснащення підприємств з видобутку кам’яного вугля, 

торфу 
698,0 1100,9 1081,1 

Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого 
компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 

20, 21,0 24,0 

Заходи щодо підвищення продуктивності вугільної 
промисловості 

130,0 - - 

Разом   7635,0 3520,0 3231,2 

Джерело: [140] 
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Таблиця В.5 

Кредити, отримані підприємствами під гарантію уряду на 01.08.2004 р.  

Назва підприємства 

Частка 

держвл

асності 

у 

статут. 

фонді, 

% 

Валюта 

Одержан

о креди-

тів, млн 

Відшкодов

ано перед 

бюджетом, 

млн дол 

США 

Заборгова-

ність перед 

бюджетом у 

валюті креди-

ту, млн (за 

курсом на 

31.07.2004 р.) 

Заборгова-

ність перед 

бюджетом у 

дол США, 

млн (за 

курсом на 

31.07.2004 р.) 

Макіївський 

металургійний комбінат 
60,86 EUR 101,906 0,333 133,669 160,750 

МК «Криворіжсталь» ДП EUR 77.544 112,701 0,203 0,244 

ВАТ «Силур», Україна - EUR 24,019 14,489 18,258 21,957 

АТ «Стальметиз», Одеса  EUR 1,506 0,662 0,746 0,897 

Центральний ГЗК 87,43 JPY 555,623 2,186 230,318 2,052 

Північний ГЗК 85,74 JPY 786,007 1,034 741,536 6,606 

Запорізький алюмінієвий 

комбінат 
100,0 USD 60,916 - 78,342 78,342 

Харцизький тракторний 

завод 
26,0 EUR 21,395 11,344 14210 17,089 

Концерн «Оріана» 100 EUR 108,696 - 79,600 96,834 

ХК «Прикарпатліс» - EUR 1,278 0,002 1,356 1,631 

ЛК «Надвірна» 49,53 EUR 4,602 - 4,879 5,868 

ХК «Реле і автоматика» 58,94 EUR 25,854 0,001 37,171 44,702 

ВАЗ «Топаз» 58,94 EUR 0,765 0,426 - - 

ВАТ «Епос-холдінг» 40,0 EUR 30,626 - 43,506 53,320 

АТ «Чексіл» - EUR 10,055 5,501 7,568 9,101 

КП «Дніпрянка» - EUR 2,096 0,037 2,841 3,416 

ВАТ «Нотекс» - EUR 0,702 0,275 0,644 0,774 

ЗАТ «Сумиканволь» - EUR 0,352 0,004 0,450 0,541 

ВАТ «ЗБК» 78,54 USD 6,270 0,375 1,321 1,321 

ВАТ «Текстерно» 51,0 USD 3,970 0,262 0,870 0,870 

Всього у дол США    149,332  505,315 
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Таблиця В.6 

Очікувані та фактичні результати функціонування СЕЗ і ТПР та рівень їх 

досягнень станом на 01.04.2007 р.  

 

Назва СЕЗ та ТПР 

Залучення інвестицій 
Створення нових та збереження 

існуючих робочих місць 

фактично, 

млн дол.  

очікувалось, 

млн дол.  

виконання, 

% 

фактично, 

одиниць 

очікувалось, 

одиниць 

виконання, 

% 

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (СЕЗ) 

СЕЗ “Порт Крим” 0,05 4,9 1,0 2 179 1,1 

СЕЗ “Азов” 10,9 25,3 43,1 1971 3879 50,8 

СЕЗ “Донецьк” 6,2 9,7 63,9 690 395 174,7 

СЕЗ “Рені” 5,5 1061,6 0,5 168 542 31,0 

СЕЗ “Закарпаття” 97,7 212,1 46,1 3690 8184 45,1 

СЕЗ “Миколаїв” 54 39,4 137,1 15263 15268 100,0 

СЕЗ “Яворів” 94,3 248,8 37,9 6994 10183 68,7 

СЕЗ “Порто-франко” 25,6 29,6 86,5 514 826 62,2 

СЕЗ “Славутич” 37,1 72,9 50,9 880 655 134,4 

СЕЗ “Курортополіс Трускавець” 94,7 96,9 97,7 3717 6012 61,8 

УСЬОГО ПО СЕЗ 426,05 1801,2 23,7 33889 46123 73,5 

ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ (ТПР) 

ТПР м. Шостка (Сумська обл.) 0,9 3,5 25,7 678 428 158,4 

ТПР Чернігівської обл. 16,8 42,2 39,8 798 1780 44,8 

ТПР Луганської обл. 15,1 34,9 43,3 1022 1505 67,9 

ТПР м. Харків 201,4 268,1 75,1 11761 13416 87,7 

ТПР Донецької обл. 2271,6 3716,3 61,1 55825 72424 77,1 

ТПР АР Крим 207,2 306,2 67,7 12345 14115 87,5 

ТПР Житомирської  обл. 54,9 46,6 117,8 2876 3430 83,8 

ТПР Закарпатської обл. 159,1 80 198,9 19413 8161 237,9 

ТПР Волинської обл. 36,3 36,7 98,9 1988 2211 89,9 

УСЬОГО ПО ТПР 2963,3 4534,5 65,4 106706 117470 90,8 

РАЗОМ СЕЗ ТА ТПР 3389,35 6335,7 53,5 140595 163593 85,9 
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Таблиця В.7 

Структура видатків бюджетів України на економічну діяльність 

Вид діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Загальна економічна, торгівельна, трудова 

діяльність 
2,0 1,9 2,0 2,3 3,7 5,5 2,9 

Сільське господарство, лісове господарство, 

мисливство, рибне господарство 
19,8 18,8 15,8 16,7 13,4 12,0 15,2 

У тому числі сільське господарство 18,6 17,4 14,6 15,3 12,1 10,7 13,6 

ПЕК 18,1 30,2 30,1 27,5 19,2 28,0 30,4 

У тому числі: 

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку 

твердого палива 

13,7 14,1 15,7 17,0 17,8 20,6 29,6 

Нафтогазова промисловість 3,5 14,6 10,4 7,9 0,1 6,5 0,1 

Електротехнічна галузь 0,3 0,8 2,3 1,7 1,0 0,5 0,5 

Інші галузі ПЕК 0,6 0,7 1,7 0,9 0,3 0,4 0,2 

Інші промисловість та будівництво 2,7 1,4 1,7 1,7 2,1 2,0 1,0 

Транспорт  35,9 27,3 34,5 34,9 32,4 26,8 35,2 

У тому числі: дорожнє господарство 31,2 20,0 31,4 26,0 29,8 25,0 32,3 

Зв'язок, телекомунікації, інформатика 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 

Інші галузі економіки 3,4 2,2 2,9 5,5 15,6 11,2 2,2 

Фундаментальні та прикладні дослідження і 

розробки в галузі економіки 
2,5 2,6 2,7 2,7 2,4 2,1 1,9 

Інша економічна діяльність 15,1 15,4 9,8 8,4 10,9 12,1 10,8 

Разом  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: [140] 

 

Таблиця В.8 

Ранжування бюджетних пріоритетів в Україні в 1991-2013 рр. 

Ранг 1992 2000 2007 2013 

1 Економічна діяльність 
Загальнодержавні 

функції 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

2 
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
Освіта Освіта Освіта 

3 Освіта Економічна діяльність Економічна діяльність Охорона здоров’я 

4 Охорона здоров’я 
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
Охорона здоров’я 

Загальнодержавні 

функції 

5 Оборона Охорона здоров’я Загальнодержавні функції Економічна діяльність 

6 
Загальнодержавні 

функції 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

7 
Громадський порядок, 

безпека та судова влада 
Оборона Оборона Оборона 

8 
Духовний та фізичний 

розвиток 

Духовний та фізичний 

розвиток 

Духовний та фізичний 

розвиток 

Духовний та фізичний 

розвиток 

9 
Охорона навколишнього 

природного середовища 

Житлово-комунальне 

господарство 

Житлово-комунальне 

господарство 

Житлово-комунальне 

господарство 

10 
Житлово-комунальне 

господарство 

Охорона навколишнього 

природного середовища 

Охорона навколишнього 

природного середовища 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища 

Джерело: [166] 
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Таблиця В.9 

Інтегральна ефективність від надання державної підтримки суб’єктам 

малого підприємництва 

Вид ефекту 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

бюджетний 

ефект 
29,2 12,5 17,3 7,8 -0,1 -14,3 19 -0,1 5,3 -3,2 12,7 

соціальний 

ефект 
3,2 2,6 1,3 0,8 0,3 0,6 6,3 20,9 10,5 4,9 5,1 

економічний 

ефект 
30 21,1 3,3 6,1 9,7 26,6 10 13,4 11,7 18,6 9,9 

інтегральний 

ефект 
20,6 11,9 7,2 4,8 3,3 4,3 11,6 11,3 9,1 6,7 9,1 

ефективність 

державної 

підтримки 

0,8 0,52 0,94 0,57 0,35 0,16 1,16 0,87 0,8 0,37 0,95 

Джерело: [198] 



Додаток Г 

 

Напрямки та основні вимоги щодо державної підтримки в країнах 

Європейського Союзу 

 
Напрям Характеристика 

М
а
л

і 
т
а
 с

ер
ед

н
і 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в

а
 

Малі підприємства – кількість зайнятих до 50 чоловік і оборот не вище 10 млн. євро, 

середні – кількістю зайнятих до 250 чоловік і оборот не вище 50 млн. Сьогодні цим 

критеріям відповідають 23 млн. або 99% підприємств ЄС.  

Райони, які не є об'єктами національної регіональної політики – участь держави в 

інвестиціях в малий бізнес у розмірі до 15%, в середній бізнес – до 7,5%. Для районів, які є 

об'єктами національної регіональної політики, доля можу бути збільшена на 15%. 

Держава може надавати допомогу в оплаті до половини вартості консультаційних 

послуг та послуг з участі МСП в торгових ярмарках. Держави звільняються від необхідності 

повідомляти Комісію про випадки субсидування фундаментальних досліджень (навіть у 

великих розмірах), прикладних промислових розробок (до 60-70% від їх вартості залежно 

від величини підприємств), витрат на отримання ліцензій та прав на промислову власність 

(на суму, яка дорівнює витратам на науково-дослідну роботу, що веде до отримання 

шуканих прав). Законодавство ЄС не звільняє держави від необхідності письмового 

повідомлення про плани підтримки МСП, якщо така підтримка, включаючи інвестування, 

субсидування консультаційних послуг, наукових досліджень та витрат на отримання 

ліцензій, може перевищити 25 млн. євро або ж її окремі елементи можуть перевищити 15 

млн. євро.  

На початку 2009 р. Комісія розробила план «режиму найбільшого сприяння», який 

почав діяти з липня 2010 р. У 2009 р. запропоновано формулу «європейська приватна 

компанія»:  головний офіс такої компанії може бути зареєстрований в будь-якій країні 

єдиного ринку, й, відповідно, компанія може обирати між національними нормами країн 

ВР, а, отже, найбільш сприятливий режим надання звітності, оподаткування, трудового 

законодавства, правил банкрутства і т.п. Ці ж норми стосуються й філій даної компанії, 

навіть якщо вони функціонують в інших країнах ЄС.  

Зведено до мінімуму розмір капіталу, необхідний для реєстрації малого або середнього 

підприємства. За часом реєстрація не повинна займати більше тижня, вартість же 

процедури реєстрації не повинна перевищувати 100 євро. Процедура видачі ліцензій і прав 

на експлуатацію обмежена одним місяцем. Також надаються податкові пільги в процесі 

реалізації заходів по залученню малого бізнесу в процес розробки і впровадження 

загальноєвропейських норм, а також спеціальний регламент, який спрощує процес видачі 

малим і середнім підприємствам державної допомоги на проекти у сфері професійної 

перепідготовки, охорони довкілля, розвитку науки і технологій.  
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Для територій, які не є об'єктами національної регіональної політики, участь держави в 

програмах підвищення рівня зайнятості в малому бізнесі не повинно перевищувати 15%, в 

середньому бізнесі – 7,5%; для територій, які є об'єктами національної регіональної 

політики, частка держави може бути збільшена на 15%. 

Дозволяються державні субсидії на працевлаштування осіб, які опинилися в скрутному 

становищі (безробітні, іммігранти, етнічні меншини), а також осіб з обмеженими 

можливостями (фізичні, розумові або психічні вади), відповідно, в розмірі до 50% і 60% 

витрат на зарплату та відрахування до фондів соціального страхування протягом одного 

року. 
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Існує два види держпідтримки: допомога програмам, націленим на підвищення 

загального рівня професійної підготовки, і допомога програмам, які мають на меті передачу 

специфічних знань, безпосередньо пов'язаних з діяльністю фірми.  

Згідно з Регламентом держави звільняються від необхідності повідомляти Комісію про 

субсидування програм, спрямованих на підвищення рівня кваліфікації, в межах 50% їх 

вартості у випадку допомоги великим підприємствам і 70% – МСП; держави також можуть 

субсидувати без попереднього повідомлення програми перепідготовки, спрямовані на 

отримання специфічних знань, в межах, відповідно, 25% і 35% вартості таких програм. У 

неблагополучних районах, які підпадають під дію статей 87.3 (с) і 87.3 (а), розмір субсидій  
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Продовження додатку Г 

Напрям Характеристика 

 

може бути збільшений, відповідно, на 5 і 10%. Розмір субсидій може бути збільшений на 

10% і у випадках, коли тренінг спрямований на працевлаштування осіб, які опинилися в 

скрутному становищі. Правила про звільнення від повідомлення не поширюються на 

програми, бюджет яких перевищує 1 млн. євро. 
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Існують форми:  

1) Субсидії на впровадження систем утилізації відходів і зниження енергоспоживання, але 

тільки, якщо загальноєвропейські стандарти в даному сегменті ринку відсутні або 

виявляються більш щадними в порівнянні з національними (допомога в рамки 

загальноєвропейської політики, яка спрямована на підвищення рівня захисту 

навколишнього середовища). Розмір субсидій малим підприємствам згідно з новими 

правилами може досягати 70% вартості інвестицій на впровадження більш жорстких у 

порівнянні з європейськими стандартами, середнім підприємствам – 60% і великим – 50%;  

підприємства-новатори заохочуються додатково: розмір допустимої субсидії малим 

підприємствам може доходити до 80% витрат на впровадження інноваційної технології, 

середнім підприємствам – 70% і великим – 80% витрат); 

2) державні капіталовкладення в земельні ділянки, споруди та обладнання з метою 

зменшення або виключення несприятливого впливу на екологію, а також державні 

інвестиції, призначені для передачі та впровадження передових методів захисту 

навколишнього середовища (дозволяється держпідтримка інвестиційних проектів, що 

мають на меті перехід підприємств на нові європейські стандарти, в обсязі від 25% вартості 

проектів для малих підприємств, до 15% для великих підприємств, протягом перших років з 

моменту затвердження цих стандартів; допускається участь держави в енергозберігаючих 

проектах та проектах, метою яких є перехід на відновлювальні джерела енергії, в обсязі 

80% вартості цих проектів, якщо вони реалізуються малими підприємствами, 70% – 

середніми і 60% – великими; проекти, спрямовані на підвищення ефективності опалення 

міських приміщень субсидуються в розмірі, відповідно, 70-50% їх вартості; аналогічні 

пільги встановлені для проектів з переміщення промислових компаній подалі від місць 

масового проживання людей за умови, що на новому місці будуть дотримуватися 

європейські стандарти охорони середовища. 

3) В інших випадках підприємствам слід брати на себе витрати з переробки відходів в 

повному обсязі відповідно до принципу «забруднювач платить». Якщо винуватця 

забруднення не визначено або він не в змозі виплатити необхідну суму на відновлення 

навколишнього середовища, то підприємство, що отримало право здійснювати 

відновлювальні роботи, може розраховувати на 100-відсоткову державну субсидію. 
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Держдопомогу можуть отримувати лише ті фірми, що довели своє скрутне становище за 

такими спеціальними критеріями: молоді компанії можуть отримувати субсидії на 

порятунок і реструктуризацію лише через три роки з моменту їх офіційного існування; 

реструктуризація повинна становити принаймні 50% вартості відповідної програми, 

середньої компанії – 40%, малого підприємства – 25%; субсидія дається «вперше і 

востаннє», тобто протягом наступних десяти років підприємство не може розраховувати на 

чергову субсидію, яка знову підтримала б його життєздатність. 

Використовується два види субсидій:  

1) підприємство, що потрапило в скрутне фінансове становище:  допомога щодо 

реалізації термінових заходів, у тому числі структурного характер; допомога повинна бути 

компенсована протягом шести місяців з моменту виплати першого внеску. 

2) для відновлення довготривалої життєздатності підприємства: субсидія є частиною 

довгострокової операції з реструктуризації; держави регулярно звітують перед Комісією 

про хід виконання програми реструктуризації. 

Термінова допомога підприємству, що потрапило у скрутне становище, може бути 

частиною операції з реструктуризації – це означає, що перший вид субсидії не виключає другої. 
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Відсталий регіон – ВВП в розрахунку на душу населення на чверть і більше відстає від 

середнього по ЄС рівня (в розрахунок йде показник по ЄС-25), а також сім так званих 

ультрапериферійні райони (заморські департаменти Франції – Гайана, Гваделупа, Мартініка і 

Реюньйон, іспанські Канарські острови, португальські Мадейра і Азорські острови). Винятком з 

правила є території, рівень добробуту яких підвищився штучно (через зниження середнього рівня 

добробуту по ЄС внаслідок вступу до нього країн Центральної та Східної Європи, які сильно 

відстають в соціально-економічному розвитку (до кінця 2010 р.)).  

Допустима частка держави в інвестиціях, що вкладаються у розвиток великих підприємств, 

не повинна перевищувати 30% у відсталих районах; 40% в районах з показниками ВВП в 

розрахунку на душу населення нижче 60% від середнього по ЄС-25; 50% в районах з 

показниками ВВП в розрахунку на душу населення нижче 45% від середнього по ЄС-25. 

Також виокремлюють типи територій: 1) райони, які належали до категорії нужденних до 

1998 р, але поправити своє положення; 2) райони, щільність населення в яких нижче 8 чол. на кв. 

км, і островах з числом постійних жителів менше 5 тис. чоловік; 3) районах, в яких проживає 

понад 100 тис. чол., але або регіональний ВВП в розрахунку на душу населення нижче 

середнього по ЄС-25, або рівень безробіття на 15% вище середнього по країні.  Допустима частка 

державних інвестицій у розвиток великого бізнесу районів, що підпадають під цю 

класифікацію не повинна перевищувати 15%. З 2011 р допускається також пайову участь 

держави в інвестиціях у великий бізнес районів, що вийшли з категорії нужденних через 

статистичного ефекту розширення ЄС, у розмірі до 30%, якщо регіональні показники соціально-

економічного розвитку не покращали, і до 20% в випадку позитивної динаміки цих показників. 
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З 1986 р. держава може брати участь у капіталі підприємств публічного сектора тільки, 

якщо воно діє в нормальних умовах ринкової економіки. В 2003 р. визначено критерії 

надання державою фінансів:  проект може субсидіюватися, якщо він служить загальним 

економічним інтересам, цілі субсидований діяльності чітко визначені, параметри допомоги 

вироблені заздалегідь, розмір допомоги не перевищує рівня, необхідного для здійснення 

подібного роду діяльності. 

У 2005 р. встановлено стелю в 30 млн. євро, нижче якої субсидії у сфері послуг 

загальноекономічного значення можуть здійснюватися державами-членами без попереднього 

повідомлення на адресу Комісії. Для таких високо затратних підприємств як лікарні, 

соціальне житло, аеропорти і порти, а також повітряні та морські пасажирські перевезення, 

ліміт держпідтримки не обмежений.  

Свої правила існують щодо держпідтримки підприємств, що здійснюють експорт за межі 

єдиного ринку, а також чутливих секторів, зокрема виробництво сталі, суднобудування, 

сільське і лісове господарство, рибальство і т.д. Для подібних специфічних секторів 

економіки також передбачаються плани дій, розраховані на середньострокову перспективу. 
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В період 2007-2013 рр. передбачено: 

- державне заохочення розвитку сільської місцевості (2 опора Загальної 

сільськогосподарської політики) у розмірі до 7,5 тис. євро на рік на одержувача протягом 

трьох років, якщо це не заважає конкуренції і не вимагає дозволу із боку Європейської 

Комісії;. 

- допускаються державні інвестиції у розмірі 50% в проекти облаштування сільської 

місцевості, гірських, важкодоступних зон і зон з іншими несприятливими умовами і 40% 

інших регіонів; якщо ж проект облаштування в сільській місцевості (реалізація до 5 років) 

здійснюється молодими робітниками, то частка державної участі в ньому може бути 

збільшена залежно від характеру території, відповідно, до 60 і 50%; 

- дозволяється державна компенсація витрат на проекти зі збереження традиційних 

пейзажів (природних ландшафтів та історичних будівель) у розмірі 100 %; якщо в проекті не 

передбачено виробничих цілей (але не більше 10 000 євро в рік на проект, однак з 

можливістю збільшення суми компенсації в особливих випадках); 75%, якщо проекти 

спрямовані на елементарне збереження ландшафту, відіграє роль в продуктивному процесі,  
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здійснюються у важкодоступних та гірських зонах, 60% – в інших регіонах; у випадках, коли 

проекти припускають подальше збільшення продуктивності сільськогосподарських угідь, 

допомога обмежується нормами, що діють для проектів облаштування сільської місцевості; 

якщо проекти передбачають використання дорогих матеріалів, технологій, що зберігають 

історичну автентичність будівель, то можуть бути профінансовані державою в повному обсязі; 

- сумісною з нормами конкурентного права ЄС визнається допомога на переміщення 

ферми, що здійснюється в інтересах суспільства: може бути компенсована в повному обсязі 

вартість демонтажу, реконструкції існуючих установок; якщо операція з переміщення включає 

роботи з модернізації, то розмір компенсації не може перевищувати 50% витрат на проект в 

гірських і важкодоступних зонах, 40% в інших регіонах; молоді фермери мають право на 

більшу компенсацію, відповідно, у розмірі 55% і 45%; 

- держдопомога на цілі поліпшення якості навколишнього середовища, гігієни та захисту 

тварин: інвестиції спрямовані на впровадження нових європейських норм у строки, 

передбачені цими нормами, можуть бути покриті допомогою на 75% витрати на проекти, 

реалізовані в несприятливих, гірських, важкодоступних зонах, на 60% – в інших областях; 

якщо інвестиції були здійснені після набуття чинності цих норм, то державі дозволяється 

компенсувати менший обсяг витрат; такі ж правила прийняті для покриття державою витрат 

сільськогосппідприємств на захист вод від забруднення нітратами сільськогосппоходження;  
- допомога на загальну суму 10 000 євро на одне господарство протягом п'яти років для 

компенсації витрат або втрат доходів, понесених в результаті застосування одного або більше 

європейських стандартів у галузі охорони навколишнього середовища, здоров'я населення, 

здоров'я тварин і рослин, тварин та охорони праці; враховуючи, що аналогічна допомога може 

бути надана з боку ЄС, загальна допомога не може перевищувати 80% понесених витрат і не 

більше 12 000 євро; 

- державні інвестиції, пов'язані з виробництвом і реалізацією сільськогосподарських 

продуктів, дозволяються, якщо вони підпадають під дію актів, що регулюють допомогу малим 

і середнім підприємствам, допомогу в рамках національної регіональної політики, 

відповідають напрямам щодо державних дотацій в регіональний розвиток на період 2007-2013 

рр. (максимальна інтенсивність держпідтримки може досягати 50% інвестицій в регіонах, 

рівень життя в яких ненормально низький або для яких характерно хронічне безробіття, для 

МСП, 25% – для підприємств з кількістю зайнятих до 750 чоловік, оборотом нижче 200 млн. 

євро; у регіонах, які не мають право на дотації в рамках державної регіональної політики, 

підприємства можуть розраховувати на допомогу в розмірі 20% інвестицій; витрати, метою 

яких є усунення недоліків земельного фонду та сприяння розвитку способів його тривалого 

використання, можуть бути компенсовані державою з 1-ого січня 2010 р.: максимальна сума 

250 євро на га корисної сільськогосподарської площі у гірських зонах та 150 євро на га в інших 

важкодоступних і несприятливих зонах; допомога молодим керуючим фермою допускається 

щодо осіб молодше 40 років – стеля цієї допомоги – 55 000 євро; допомога для дострокового 

виходу на пенсію або припинення сільськогосподарської діяльності може бути надана після 

наявності доказів остаточного припинення комерційної діяльності господарства (не може 

перевищувати 18 000 євро на одне господарство та 4000 євро на одного працівника в рік,  

загальна сума не більше 180 000 євро за п'ятнадцятирічний період або 40 000 євро на одного 

працівника); допомога для створення виробничих груп малих і середніх підприємств може 

включати оренду відповідних приміщень, придбання офісного обладнання, включаючи 

комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, адміністративні витрати, включаючи 

персонал, накладні та інші витрати загальною сумою не більше 400 000 євро;  

- підтримка сектору тваринництва може покривати 100% адміністративних витрат на 

створення та підтримку стада, 70% витрат на тести з визначення якості худоби, 40% інвестицій 

на інноваційні методи селекції; допустима технічна підтримка сільського господарства (освіта 

і професійна підготовка фермерів і сільськогосподарських робітників, консультаційні послуги, 

що надаються третіми сторонами, організація форумів для обміну знаннями між 

підприємствами та організаціями, участь у конкурсах, виставках і ярмарках, публікація 

фактичних або наукових даних) можуть бути  здійснені в повному обсязі за рахунок держави. 
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- основні напрями регулювання держпідтримки лісового господарства: підвищення 

екологічних, захисних та рекреаційних функцій лісів та біорізноманіття – до 100% від 

допустимих витрат; залісення сільськогосподарських і несільськогосподарських земель, 

відновлення лісового потенціалу; покриття додаткових витрат і втрат доходів, пов'язаних 

з використанням більш вимогливих екологічно чистих методів ведення лісового 

господарства (до 200 євро на га); купівля лісових угідь; професійна підготовка 

лісогосподарських власників та працівників; консультаційні послуги, що надаються 

третіми сторонами; створення лісової асоціації; підтримка ініціатив, спрямованих на 

поширення нових технологій; експериментальні проекти. 
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 Програми «Марко Поло» – оптимізація дорожнього руху, зменшення забруднення 

навколишнього середовища шляхом сприяння переходу на зелені види транспорту. 

«Транс'європейські мережі» – програми ефективного зв'язку європейських регіонів та 

національної дорожньої мережі за допомогою сучасної інфраструктури. 

Джерело: [184-185] 

 

 

 


