Том 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

підприємства і виникнення кризової ситуації, яка у найгіршому своєму прояві загрожує
банкрутством. Необхідно постійно оновлювати як маркетингову, інвестиційну так і інноваційну
політику підприємства, тим самим адаптуючись до сьогоденного динамічного світу.
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СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави. Фінансові ресурси
підприємств формуються в результаті фінансово-господарської діяльності. Найбільш поширеною формою фінансового забезпечення є самофінансування – отримання такого прибутку, що
призведе до необхідності збільшення обсягів відтворення після сплати податків і зборів, що
охоплюють рентабельне використання власних ресурсів і витрат в економічному процесі.
Оптимальною структурою загального капіталу є ефективна умова його використання.
Використання позикових коштів дозволяє підвищити рентабельність власного капіталу, але
негативно впливає на фінансову стабільність компанії. Так, на прикладі залучених кредитних
коштів у ТОВ ОВСП «Присамар’є» оборотність позикового капіталу збільшилась на 192 дні
(409%), але відповідний коефіцієнт зменшився на 4%. Тому існує визначений ризик у залученні
позикового капіталу, що виправдовується тільки тоді, коли прибуток, отриманий від ефективного використання від активів, перевищує процентні ставки по отриманих кредитах.
Інвестування – це довгострокове вкладання наявних коштів з метою одержання вигоди
в майбутньому. Інвестиції можуть включати в себе всі види інвестицій майнової та інтелектуальної власності підприємств й інші види діяльності, що може призвести до прибутку.
Бюджетне фінансування, як форма фінансової підтримки – це виділення державних
коштів на безоплатну та безповоротну основу. Основними умовами виділення бюджетних
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асигнувань є цільова спрямованість на пріоритетні напрями, такі як: агропромисловий комплекс, вугільна промисловість, атомна енергетика, транспорт, житлово-комунальне господарство, охорона навколишнього середовища, промисловість та інвестиції, медична та мікробіологічна промисловість тощо.
Фінансовий механізм – найбільш динамічна частина фінансової політики підприємства.
Його зміни відбуваються у зв’язку з розв’язанням різних тактичних завдань. Поєднання
елементів фінансового механізму становить його «конструкцію», яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожного елемента, тобто визначення ставок і норм вилучення
коштів, обсягу фондів, рівня видатків та ін. [2].
Фактори мікросередовища включають: ефективність управління підприємством, наявність
і кваліфікацію робочих ресурсів, наявність і використання робочих місць, ресурсів, ділових
партнерів, інвесторів, засновників, ефективність фінансового і податкового обліку, внутрішній
аудит і контроль, якість аналізу підприємств, вартість структури доходів, готової продукції,
планової та фактичної діяльності підприємства
Поточні витрати є одним з результативних показників господарської діяльності виробничих підприємств, основна мета планування яких – визначення загальної суми витрат,
необхідної для забезпечення нормальної роботи підприємств та урахуванням наявних резервів
зниження витрат і їх застосування. Ефективне використання коштів підприємства є одним
з найважливіших результатів бюджету підприємства, досягнення і покращення якого сприятиме
удосконаленню фінансового забезпечення діяльності, механізму розподілу та використання
коштів підприємства [2].
Ефективним способом уникнення громіздких розрахунків є пакет аналізу даних в комплексі програм MS Excel, який забезпечує швидкі та оптимальні економічні та математичні
розрахунки, багатофакторні лінійні та нелінійні моделі тощо [3].
Інноваційні проекти можуть бути відомі і використовуватися в інших організаціях, але для
тих організацій, у яких вони ще не основні, їхнє впровадження є новою справою і може
привести до чималих труднощів. Ринок біогазу на сьогодні найбільш розвинений у Європі,
адже саме розвинені країни ЄС першими впровадили програми переходу до альтернативних
джерел енергії та планомірно підтримували ініціативи, спрямовані на впровадження нових
біогазових технологій [1].
Згідно закону про електроенергетику: «зелений» тариф – тариф, за яким оптовий ринок
електричної енергії України зобов’язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на
об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Прогнозовані показники
ефективності використання капіталу ТОВ ОВСП «Присамар’є» свідчить, що показник
сукупного капіталу підвищиться на 9 днів (101,7%), що є позитивно.
1.
2.

Список використаних джерел:
Усенко С.В. Економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні. Экономика и управление. 2011.
№ 6 (31). С. 16–17.
Фінанси : підручник / С.І. Юрій, Л.М. Алексеєнко, І.В. Зятковський, В.М. Федосов. Київ : Знання, 2012.
611 с.

12

Том 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
3.
4.
5.
6.
7.

Фінанси : навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та інші. Київ : Знання, 2016. 415 с.
Фінанси підприємств: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. Київ : КНЕУ, 2011. 353 с.
Финансы: учебник / Под ред.. В.М. Родионовной. М. : Финансы и статистика, 2011. 432 с.
Чернявська Т.А. Можливості забезпечення фінансової самодостатності регіонів за рахунок використання
потенціалу транспортно-комунікаційної системи. Зб. наук. праць Національного університету державної
податкової служби України. 2012. № 1. С. 413-419.
Tigova T.M., Seliverstova L.S., Procjuk T.B Analiz finansovoi’ zvitnosti Navchal’nyj posibnyk. K. : Vydavnyctvo
«Centr uchbovoi’ literatury», 2012. 267 s.

Балацька Д. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Процес фінансового забезпечення агропромислового підприємства в основному залежить
від внутрішнього чинників його функціонування. Форма власності сільськогосподарського
підприємства, напрями виробництва, переробка продукції чи її збут, участь у соціальних
програмах розвитку села, представницька діяльність тощо – усе це має вплив на процес
фінансового забезпечення виробничої діяльності агропромислового підприємства. Внутрішні
чинники, необхідні для безперебійної роботи підприємств та продажів своєї продукції й відіграють вирішальну роль у створенні фінансових ресурсів для оптимального розміру.
За останні роки власний капітал підприємства ТОВ ОВСП «Присамар’є» збільшився на
6001,6 тис. грн., при цьому його частка в загальній структурі зменшилася і починають з’являтись довгострокові зобов’язання, через модернізацію машино-тракторного парку підприємства.
На протязі аналізованого періоду зареєстрований і додатковий капітал лишалися без змін, а от
резервний капітал збільшився на 4761,7 тис. грн. (більш ніж в 5 разів), а нерозподілений
прибуток – на 1239,9 тис. грн (майже в 3 рази).
Протягом чотирьох років аналізованого періоду виторг від реалізації товарів збільшується,
одночасно збільшується і повна собівартість реалізованого товару. Позитивним є зменшення
витрат на одну гривню реалізованого товару, це відбулось за рахунок збільшення ціни на
продукцію, а також більш удосконаленої використаної техніки.
Рентабельність продажів по чистому прибутку знаходиться на нестабільному рівні
і в 2020 р. кожна гривня продажів хоч і принесла 17,3 грн. чистого прибутку, проте має
тенденцію до зменшення на 3,4 грн. за аналізований період. Це сталося через низьку
урожайність 2020 р. Показник знаходиться в достатньому рівні, що свідчить про ефективне
управління витратами ТОВ ОВСП «Присамар’є», але звертає увагу, що за останній рік
збільшення виторгу привело до майже пропорційного зниження витрат.
Трендовий аналіз спрогнозував чистий прибуток майбутнього періоду у розмірі
15131,1 тис. грн, що свідчить про економічний спад підприємства. Показник R2 склав 0,96 і наближений до 1, отже вирівнююча крива близька до фактичних показників. Це відбулося за
рахунок збереження врожаю задля реалізації по кращій ціні у наступному періоді.
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