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  ВСТУП 

 

Економічне зростання і соціальна стабільність на макро- і макрорівнях є 

важливим напрямом прискореного економічного зростання країни. Нині наявність 

у розпорядженні виробничих галузей достатніх матеріальних, людських, часових 

та інформаційних ресурсів дозволяє забезпечити ефективну виробничо-

господарську діяльність з метою належного рівня обслуговування споживачів, 

соціального розвитку трудових колективів тощо. Більше того, сучасні галузі 

повинні акумулювати основні ресурси виробництва для здійснення економічних 

процесів, направлених не лише на забезпечення широкого вибору товарів та 

послуг, але й на  створення і примноження національного багатства, формування 

національного доходу суспільства, забезпечення вирішення економічних та 

соціальних завдань.  

Одним з показників, який характеризує просторові та часові рамки 

вищезазначених економічних та соціальних перетворень, є забезпеченість 

фінансовими ресурсами та вміння правильно управляти ними. Ці чинники тісно 

пов’язані зі зростанням ролі споживачів та загостренням конкурентної боротьби 

за ринки збуту товарів, тому особливо гостро постають в сучасних умовах і  є 

неодмінною передумовою ефективного функціонування виробничих галузей, 

визначають напрямок і характер їх розвитку. 

У практичній діяльності механізм управління фінансовими ресурсами  

формується та удосконалюється,  їх роль зростає як у теоретичному  осягненні 

нових підходів, так і у розробці напрямів практичної реалізації рекомендацій 

щодо активізації ролі фінансових інструментів у соціально-економічних процесах 

виробничих галузей, у тому числі хлібопекарської.  

Вагомий внесок у вирішення теоретичних, методичних та прикладних 

проблем управління фінансовими ресурсами внесли праці як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Серед них – Д. А. Аллахвердян, А. І. Балабанов, 

І. Т. Балабанов, В. Г. Бєлолипецький, О. М. Бірман, І. О. Бланк, Г. Г. Бурлака, 

Л. Д. Буряк, О. Д. Василик, В. П. Вишневський, Т. В. Гуйда, С. О. Гуткевич, 
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М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, Ю. М. Коваленко, Т. Т. Ковальчук, О. М. Ко-

валюк, В. Л. Корінєв, М. Я. Коробов, Я. В. Котляревський, Г. О. Крамаренко, 

Л. О. Лігоненко, В. С. Марцин, А. А. Мещеряков, І. П. Мойсеєнко, В. М. Опарін, 

Л. Н. Павлова, А. М. Поддєрьогін, В. С. Пономаренко, Н. Н. Пройда-Носик, 

М. Г. Сичов, І. О. Тарасенко, О. О. Терещенко, В. М. Федосов, І. В. Форкуна, 

С. В. Хачатурян, С. І. Юрій та інші.  

Водночас спостерігається нестача науково-прикладних розробок, які були б 

пов’язані з вирішенням проблем стратегічного управління фінансовими 

ресурсами в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Аналіз вітчизняної 

літератури і практики показав, що недостатньо дослідженими виявилися питання 

методологічного підходу до вибору стратегії управління фінансовими ресурсами 

галузі. Слабкою є методологічна база і недостатність методичних розробок з 

проблем стратегічного управління формуванням, розміщенням та використанням 

фінансових ресурсів. 

Актуальність обраної теми дослідження зумовлюється і тим, що в сучасних 

умовах формування нової моделі фінансово-економічних відносин потребують 

активізації дослідження з розробки основних теоретичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо вирішення завдань забезпечення стратегічного управління 

фінансовими ресурсами галузі в цілому, які б дозволили мінімізувати негативні 

наслідки та побудувати обґрунтовану послідовність дій стосовно зростання 

ефективності використання фінансових ресурсів. 

Наукова і практична значимість окреслених проблем, недостатній рівень 

розробки теоретичних і методологічних напрямів вдосконалення управління 

фінансовими ресурсами хлібопекарських підприємств зумовили вибір теми 

дисертації, визначили мету і завдання дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

частиною наукової роботи, що виконувалася відповідно до планів науково-

дослідних робіт ВНЗ «Національна академія управління» за темою «Фінансові 

чинники активізації економічного розвитку» (№ держреєстрації 0111U00331).  В 

рамках цієї теми автором досліджено концептуальні аспекти стратегічного 
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управління фінансовими ресурсами та запропоновано науково-методичні 

рекомендації щодо вдосконалення процесів формування та підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів хлібопекарської галузі.       

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи 

є теоретичне та методичне обґрунтування напрямів стратегічного управління 

фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі та розробка методичних 

рекомендацій щодо вдосконалення процесів формування та використання 

фінансових ресурсів на основі вивчення закономірностей механізму формування, 

розподілу та ефективності їх використання.  

Досягнення визначеної мети зумовило послідовне вирішення таких завдань:  

- визначити роль фінансових ресурсів  у функціонуванні виробничих галузей;  

- встановити шляхи формування та напрями розміщення фінансових ресурсів у 

виробничій галузі; 

- розкрити засади стратегічного управління формуванням та використанням 

фінансових ресурсів виробництва; 

- визначити особливості державного регулювання фінансовими ресурсами  

забезпеченням сталого розвитку  хлібопекарської галузі; 

- провести діагностику ринку хлібопекарської продукції; 

- здійснити діагностику фінансового стану хлібопекарської галузі України;  

- розробити модель стратегічного управління фінансовими ресурсами 

хлібопекарської галузі; 

- запропонувати напрями забезпечення стратегічного управління фінансовими 

ресурсами підприємств хлібопекарської галузі; 

- обґрунтувати основні прогнозні показники фінансової політики 

хлібопекарської галузі; 

- розробити і обґрунтувати основні заходи щодо реалізації фінансової 

стратегії у хлібопекарської галузі.  

Об’єктом дослідження є процеси формування, використання та управління 

фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі в умовах ринкових відносин. 

Предметом дослідження є удосконалення форм і методів стратегічного 
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управління фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі України. 

Методи дослідження. У дисертації для розкриття основних характеристик 

об’єкту і предмету дослідження використано сукупність наукових методів: для 

визначення економічної суті явищ використано теорію пізнання, методи 

спостереження, аналізу і синтезу; для визначення місця фінансових ресурсів в 

загальній сукупності – метод порівняння; обґрунтування категоріального апарату 

було здійснено на основі методу наукових абстракцій; ретроспективний аналіз 

діяльності досліджуваної галузі здійснений із застосуванням методу історичного 

досвіду; для обґрунтування показників фінансової політики було використано 

економічне прогнозування. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, 

інформаційні матеріали Державної служби статистики України та профільних 

міністерств, звітні дані хлібопекарського виробництва України та Рівненської 

області.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі 

розвинуто теоретичні аспекти формування, розміщення і використання  

фінансових ресурсів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності управління ними у хлібопекарській галузі, а саме: 

вперше: 

- розроблено науково-методичний підхід до вибору пріоритетів проектів 

фінансування господарської діяльності хлібопекарської галузі, сутність якого 

полягає у виявленні можливості формування так званого ресурсного адаптеру, де 

зовнішні й внутрішні фактори оцінюються за допомогою показників, об'єднаних 

за ознакою їх приналежності до певної групи складових фінансових ресурсів і які 

формують єдиний інтегральний показник ефективності їх використання. Він у 

свою чергу припускає врахування умотивованості кожної з підсистем управління 

на раціональність використання фінансових ресурсів по «підсумкових» 

показниках функціонування галузі, а також об'єктивне оцінювання сильних і 

слабких сторін діяльності галузі та її підприємств. За допомогою запропонованого 

методичного підходу можна проводити варіантні розрахунки й на їхній основі 
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визначати можливі зміни показників, а також встановлювати ступінь їх впливу на 

кінцевий результат функціонування; 

удосконалено: 

- методичний підхід до діагностування фінансового стану хлібопекарської 

галузі, який враховує взаємовплив різних його складових по фінансових ресурсах 

і характеру їх залучення до господарського обороту (наявність, якості 

поповнення, розподілу, використання), сутність якого полягає у розрахунку 

інтегральних показників за визначеними складовими методом багатовимірного 

факторного аналізу: фінансової стійкості; фінансової безпеки; фінансової 

рівноваги і рентабельності. Він на відміну від існуючих надає змогу комплексно 

оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, виявляти проблеми 

фінансового стану галузі, причини їх виникнення та визначати методи 

покращення ситуації; 

- модель стратегічного управління фінансовими ресурсами хлібопекарської 

галузі, відмінність якої полягає в представленні цієї моделі як задачі 

багатокритеріальної оптимізації, де у вигляді критеріїв виступають певні чинники 

впливу на фінансове забезпечення виробництва, а процедура розв’язання цієї 

задачі базується на перетворенні мультикритерію на один скалярний критерій за 

допомогою методу мінімізації ризиків. Це дозволить забезпечити акумулювання 

власних коштів та раціональне формування позиченого капіталу з метою 

ефективного їх використання у господарській діяльності, ранжувати етапи 

формування фінансової стратегії для визначення оптимального розподілу 

фінансування господарської діяльності, сформувати матрицю фінансових 

стратегій, яка би зранжувала умови адекватності стратегії розширення, 

поступового розвитку, стабілізаційної стратегії та виживання, оздоровлення або 

згортання; 

дістали подальшого розвитку: 

- методичний підхід до розрахунку інтегрального показника фінансового 

стану, сутність якого полягає у визначенні сумарного впливу показників 

фінансової стійкості на ефективність використання фінансових ресурсів (через 
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величину інтегрального показника фінансової стійкості), вплив показників 

фінансової безпеки на ефективність використання фінансових ресурсів (через 

величину інтегрального показника фінансової безпеки), вплив показників 

фінансової рівноваги на ефективність використання фінансових ресурсів (через 

величину інтегрального показника фінансової рівноваги); вплив показників 

рентабельності на ефективність використання фінансових ресурсів (через 

величину інтегрального показника рентабельності) і який на відміну від існуючих 

дозволяє здійснювати наступну інтерпретацію – виділити зони високого, 

нормального, низького, незадовільного рівня ефективності використання 

фінансових ресурсів та зону кризового становища. 

Практична цінність результатів роботи. Дисертаційна робота містить 

науково обґрунтовані теоретичні та методичні положення, висновки і пропозиції 

щодо формування державної стратегії управління фінансовими ресурсами 

хлібопекарської галузі, які можуть бути використані державними установами, 

хлібопекарськими підприємствами та науково-дослідними інститутами з метою 

стимулювання діяльності хлібопекарської галузі. 

Проведене дослідження та висновки, що зроблені за його результатами, 

можуть стати основою для: 

- застосування стратегічного управління фінансовими ресурсами, що 

привнесе елемент раціональності в практику управління хлібопекарськими 

підприємствами, зосередить увагу на вимогах ринку, тенденціях і перспективах 

його розвитку; 

- подальшого аналізу діяльності хлібопекарської галузі, що підтверджується 

можливостями його широкого розвитку на базі застосування стратегічного 

управління; 

- при використанні розробленої моделі в практичній діяльності для 

досягнення результатів стратегічного управління. Оскільки хлібопекарська галузь 

знаходиться в сильній залежності від державного регулювання, вживання даної 

моделі є одним з реальних способів адаптації виробників до її швидко змінних 

умов; 
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- використання запропонованої моделі може бути ефективними не лише для 

підприємств-виробників хлібопродуктів, але й інших фірм, адже стратегічного 

втручання в управління фінансовими ресурсами потребують усі галузі 

національної економіки; 

- для підготовки та перепідготовки фахівців вищої кваліфікації. 

Отримані результати було використано в діяльності Всеукраїнської асоціації 

пекарів (лист № 06-15/59 від 10.09.2015 р.), Рівненської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01/2-651 від 30.07.2015 р.), КП «Хлібокомбінат 

Рівненської райспоживспілки» (довідка № 245 від 25.08.2015 р.), ТМ «Рум’янець» 

(довідка № 537 від 27.07.2015 р.). 

Основні положення дисертації знайшли застосування у навчальному процесі 

при підготовці фахівців з «Економіки підприємництва», «Фінансів і кредиту», 

«Обліку і аудиту» в Рівненському інституті Університету «Україна» (довідка № 

01/21-145, від 06.07.2015 р.), ВНЗ «Національна академія управління» (довідка № 

06-15/60, від 10.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід  до системи формування 

фінансової стратегії хлібопекарської галузі, яка здатна забезпечити раціональне 

формування та розподіл фінансових ресурсів, а також ефективне використання 

авансованого капіталу, нарощувати капіталізацію та утримувати конкурентну 

позицію на ринку. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться 

на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, які опубліковані 

автором у співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї та положення, які 

розроблено автором особисто. 

Матеріали інших авторів, що використовувались при написанні роботи, 

мають необхідні посилання в тексті та застосовувались з метою підкріплення 

важливості обраної наукової тематики і розвитку ідей автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

висвітлено та обговорено, у тому числі позитивно оцінено на 8-ми міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Сутність та 
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призначення фінансових ресурсів підприємств» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); 

«Інвестиційний потенціал як фактор підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів» (Рівне, 2007 р.), «Сучасні інфляційні проблеми економіки 

України» (м. Харків, 2008 р.); «Аналіз ефективності використання фінансових 

ресурсів» (м. Львів, 2008 р.); «Елементи формування організаційно-економічного 

механізму забезпечення конкурентної позиції підприємств» (м. Черкаси, 2008 р.); 

«Теоретичні аспекти кошторисного фінансування» (м. Рівне, 2008 р.); «Фінансова 

стратегія як основа ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства в сучасних умовах господарювання» (м. Київ, 2010 р.); 

«Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах 

глобалізації» (м. Варшава, 2010 р.); «Теоретико-практическое обеспечение 

стратегического управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях 

нестабильности» (г. Москва, 2012 г.). 

Наукові публікації. Основні результати дисертації відображено в 

14 наукових працях загальним обсягом 2,7 д. а., з них: 7 наукових праць – у 

наукових фахових виданнях, у т.ч. 2 – в журналах, які входять до міжнародних 

наукометричних баз, та 7 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 182 сторінки друкованого тексту. Робота містить 23 таблиці на 

20 сторінках і 51 рисунок на 46 сторінках, 5 додатків на 13 сторінках. Список 

використаних джерел нараховує 141 найменування і розміщений на 14 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ  ВИРОБНИЧОЇ ГАЛУЗІ 

 

1.1. Роль фінансових ресурсів у функціонуванні виробництва 

 

Головною метою фінансового управління у виробничих галузях є забезпечення 

фінансування господарської діяльності, нарощення власного капіталу, підвищення 

платоспроможності та конкурентноспроможності, зміцненння фінансовї стійкості, 

забезпечення ліквідності балансу та інше. Господарська діяльність виробничої галузі 

починається з формування фінансових ресурсів. Вони мають створити умови для 

стабільного процесу виробництва та його постійного зростання.   

Фінансові ресурси є одним із основних чинників успішного функціонування 

виробництва, адже ця складова господарського механізму безпосередньо впливає на 

результати діяльності галузі, перспективи його розвитку і стабільність 

функціонування.   

Однією із головних причин того, що більшість виробничих підприємств, які в 

сукупності утворюють певну галузь, знайодяться  знаходяться в критичному  

фінансово-економічному стані є низька ефективність управління їхніми фінансовими 

ресурсами. Це пов’язано з тим, що  необхідно систематично та якісно планувати і 

прогнозувати фінансові ресурси на основі аналізу їх формування та ефективності 

використання за визначений період, щоб в достатньо короткий термін мати 

можливість скерувати фінансово-економічну ситуацію в позитивний напрямок.      

На нашу думку важливим є вивчення питання величини наявної маси  

фінансових ресурсів для виробництва, тобто скільки необхідно мати  коштів, щоб без 

труднощів вести господарську діяльність.  

У сфері виробництва формування та використання фінансових ресурсів 

здійснюється з метою підвищення ефективності всіх напрямків господарської 
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діяльності і забезпечення її подальшого розвитку. Це можливо при направленні 

фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, покращення використання 

основних фондів, прискорення обороту оборотних коштів тощо. Без фінансових 

ресурсів неможливо забезпечити індивідуальний оборот виробничих фондів на 

розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати 

інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки. Кожна 

виробнича галузь повинна мати можливість за результатами своєї діяльності 

створювати фонди фінансових ресурсів, здатні забезпечувати відтворення та 

вдосконалення виробництва, а також соціальний розвиток. 

На практиці механізм управління фінансовими ресурсами в будь-якій галузі  весь 

час формується,  їх роль зростає і тому ми вважаємо, що дослідження питань у цій 

сфері є дуже актуальним. Ця актуальність визначається ще й тим, що без докорінної 

зміни механізму управління фінансовими ресурсами галузей не можна розраховувати 

на підвищення результативності їх діяльності, а отже і ефективне виконання ними 

функцій учасників економічних відносин в Україні. 

У виробничому процесі, на нашу думку, роль фінансових ресурсів можливо 

чітко визначити лише тоді, коли матимемо їх теоретичне обґрунтування як 

економічної категорії. Обґрунтоване теоретичне тлумачення сутності даної 

фінансової категорії має суттєве значення для практичного застосування у 

фінансовій роботі.  

На сьогодні, немає єдиної думки щодо визначення категорії “фінансові ресурси”, 

їх складу, методів впливу на ефективність господарювання. За широкого 

використання в економічній літературі і практиці терміну “фінансові ресурси”  його 

тлумачення відрізняється. Крім того, відсутній підхід до вивчення питань, пов’язаних 

із економічним змістом фінансових ресурсів, з процесом їх формування і 

використання, з управлінським процесом у виробничій галузіна підприємствах.  

Щоб зрозуміти економічний зміст категорії „фінансові ресурси” звернемося 

до генезису і еволюції її складових. Термін „ресурси” походить від лат. „resurgo” 

– „виникаю знову”.  У перекладі з французької мови термін   „resource” означає 

допоміжний засіб, тобто щось таке, що може бути використане з певного джерела 
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( запаси, засоби, матеріали тощо) і з певною метою. Згідно з новим тлумачним 

словником української мови „ресурси” – це засіб, можливість, яким можна 

скористатися у разі потреби; грошові цінності, джерело фінансових доходів. 

Поняття „фінанси” походить від лат. „finantia” – платіж   і від французького 

„finances”,  тобто „грошові кошти”. Тому, по відношенню до виробництва термін 

„фінансові ресурси” можна визначити як платежі, що виникають у 

господарському процесі  і характеризують кругообіг, трансформацію та 

поверненість грошових ресурсів [ 126]. 

У «Фінансовому словнику» [130] фінансові ресурси розглядаються як кошти, 

які формуються в результаті економічної та фінансової діяльності в процесі 

створення та розподілу валового національного продукту країни, акумульовані 

державою та суб'єктами господарювання. Відповідно до фінансово-кредитного 

словника (1988 р.) фінансові ресурси представлені як «сукупність фондів коштів, 

що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств і організацій», вони 

«створюються у процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного 

продукту і національного доходу». 

На нашу думку, визначення, що представлені в вищеназваних словниках і 

підручниках розкривають його не повністю. 

Сутність категорії “фінансові ресурси” трактувалася вченими з різних 

позицій. Так О.М. Бірман характеризує фінансові ресурси як виражену в грошах 

частину національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи на 

підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і на 

загальнодержавні потреби [8]. Н. Сичова підкреслює, що фінансові ресурси як 

грошові нагромадження і грошові фонди створюються підприємствами, 

об’єднаннями, організаціями, державою в порядку розподілу й перерозподілу 

суспільного продукту і національного доходу [113]. Т.В. Гойда визначає 

фінансові ресурси як сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що 

перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і 

спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширення 
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виробництва і зростання матеріального добробуту народу [23]. М.Я. Коробов 

визначає фінансові ресурси як централізовані грошові фонди цільового 

призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного 

багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу й 

призначаються для використання відповідно до завдань соціально-економічного 

розвитку суспільства й трудових колективів окремих підприємств [50]. 

Але на нашу думку, вищенаведені визначення фінансових ресурсів не 

вказують  джерело їх формування та призначення, а визначають   місце  створення 

ресурсів і належність їх до суб’єктів фінансових відносин.  Реальне формування 

фінансових ресурсів починається на стадіях розподілу та обміну, коли товари 

реалізуються та з виручки від продажу товарів виділяються окремі елементи 

вартості (фонди заміщення, зарплата та прибуток). Потенційно фінансові ресурси 

формуються на стадії виробництва, коли створюється нова вартість. 

Вищезазначене дає нам підстави для визначення критеріїв, яким має відповідати 

поняття фінансових ресурсів. 

До таких критерії можна віднести такі: 

- джерело створення фінансових ресурсів; 

- форми, в яких здійснюється рух фінансових ресурсів; 

- цільове призначення фінансових ресурсів. 

Виходячи з цього можна виділити характерні ознаки фінансових ресурсів 

виробничої галузі: 

- фінансові ресурси завжди виражають відношення власності, тобто вони 

належать або державі, або підприємству, або населенню; 

- фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне 

призначення; 

- формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову 

сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами. 
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Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі, а грошові кошти 

стають фінансовими ресурсами лише тоді, коли вони акумулюються у 

відповідних фондах, які мають певний порядок створення і використання.  

Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від 

грошових коштів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат 

процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості 

економічного і соціального розвитку. Фінансові ресурси створюються і 

використовуються усіма суб’єктами фінансових відносин в процесі виробничої, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Вони постійно знаходяться в русі, а в 

грошовій формі перебувають лише у вигляді залишків коштів на розрахункових 

рахунках в банках та в касі підприємства.   

В умовах ринкової економіки з прийняттям національних стандартів 

бухгалтерського обліку практики – бухгалтери, економісти, фінансисти  дедалі 

частіше використовують поняття „капітал”. В.Г. Бєлолипецький відзначає, що „в 

умовах ринкової економіки фінансисти оперують  частіше поняттям „капітал”, 

який є для фінансиста-практика реальним об’єктом, на який він може постійно 

впливати з метою отримання нових  доходів фірми... Капітал є перетвореною 

формою фінансових ресурсів” [6]. Однак він стверджує, що в звітності 

підприємства фінансові ресурси представлені капіталом і зобов’язаннями 

підприємства. Тобто до капіталу він відносить тільки власний капітал 

підприємства ( І розділ пасиву балансу).  

Н.Н. Пройда- Носик [ 108 ] аргументує, що власний капітал – це кошти, 

надані власниками, і у підприємства, як юридичної особи, завжди є зобов’язання 

перед акціонерами і засновниками. Тому пасив балансу відбиває усі зобов’язання 

підприємства. Виходячи з цього, він стверджує, що під фінансовими ресурсами 

сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на 

підприємство за певний період або на певну дату в процесі реалізації продукції ( 

товарів, робіт, послуг – операційна діяльність) і видачі зобов’язань (майнових і 

боргових – фінансова діяльність) [ 108 ].  Тобто фінансові ресурси прив’язуються 
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до певної дати, їхній склад і величина цілком відбиваються в пасиві балансу, 

складеного на цю дату.  Також, деякі науковці ототожнюють фінансові ресурси і 

капітал, а іноді й підмінюють одне поняття іншим. Так, В.М. Опарін вважає, що 

„фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби 

підприємства” [84]. Це визначення скоріше відповідає поняттю „авансований 

капітал” аніж фінансові ресурси. Капітал є реальним об’єктом, на який можна 

постійно впливати з метою отримання нових доходів виробництва та виконання 

ним своїх зобов’язань. Тобто, капітал – це об’єктивний фактор виробництва, 

частина фінансових ресурсів, які використовуються у своїй діяльності. Отже, 

капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів. І тому ми не можемо 

ототожнювати поняття „фінансові ресурси” і „капітал”. 

Принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає в тому, 

що на будь-який момент часу фінансові ресурси є більшими або дорівнюють 

капіталу підприємства. При цьому, якщо „фінансові ресурси” дорівнюють 

капіталу, то це означає, що у підприємства немає ніяких фінансових зобов’язань.  

Група авторів – І. Балабанов, А. Балабанов, І. Бланк, Л. Павлова,  та інші 

трактують - фінансові ресурси підприємства як кошти, наявні у розпорядженні 

суб’єкта господарювання, при цьому вказуючи на строго цільове використання 

сукупності коштів, які володіють потенційною можливістю мобілізації або 

іммобілізації [ 4, 10, 85 ]. І. Бланк  підкреслює, що дана сукупність коштів 

формується з метою фінансування підприємства в майбутньому періоді [ 10 ].  

А.М. Поддєрьогін уточнює, що „до фінансових ресурсів належать грошові 

фонди й та частина коштів, яка використовується в нефондовій формі” [ 88 ].  

Незважаючи на деякі уточнення та доповнення ототожнення фінансових ресурсів 

із коштами, є неправомірним, оскільки поняття „кошти” за своєї сутності ширше, 

ніж поняття „фінансові ресурси”.  

Більш детальне визначення фінансовим ресурсам з уточненням їхніх джерел і 

механізм формування представив М.Я.Коробов [ 50 ]. На його думку, фінансові 
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ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового 

призначення,  які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного 

багатства, внутрішнього валового доходу та використовуються в статутних цілях 

підприємства. Такого ж погляду на сутність фінансових ресурсів дотримується і 

О.Д.Василик [ 17 ].  

Слід відмітити, що визначення фінансових ресурсів, які зводяться до 

формування фондів коштів, значно скорочує склад фінансових ресурсів, оскільки 

в розпорядженні підприємства можуть бути кошти у фондовій і не фондовій 

формах. На нашу думку, фінансові ресурси, які знаходяться у розпорядженні 

підприємства, приймають форму грошових фондів і можуть бути трансформовані  

у фондову і у нефондову сферу.  

Грошові фонди – це частина коштів, що мають цільове призначення. З 

їхньою допомогою здійснюється забезпечення виробничої діяльності 

необхідними грошовими ресурсами, а також задоволення потреб розширеного  

виробництва: фінансування науково-технічного прогресу, опанування і 

впровадження нової техніки, економічного стимулювання та інше. До таких 

фондів відносять статутний фонд, фонд оплати праці, фонд соціального 

призначення, резервний фонд та інші.  

У нефондовій формі при організації виробництва використовуються кошти 

для виконання зобов’язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, 

банками, страховими організаціями. У нефондовій формі виступають дотації 

одержують дотації, субсидії, спонсорська допомога. Фінансові ресурси в 

нефондовій формі не мають цільової спрямованості. 

Те, що фінансові ресурси існують у фондовій і нефондовій формах, 

підкреслюються  С.В. Хачатуряном. На його думку, фінансові ресурсами доцільно 

вважати частину коштів у фондовій і не фондовій формах, що формуються в 

результаті розподілу виробленого продукту, залучаються до виробництва з різних 



 18 

джерел і спрямовуються на забезпечення його розширеного відтворення 

виробництва [ 132]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що досліджені підходи не 

дозволяють чітко визначити економічний зміст фінансових ресурсів і 

сформулювати критерії, які забезпечують побудову адекватних систем управління 

фінансовими ресурсами. Слід підкреслити, що відсутність одноманітності у 

визначенні категорії „фінансові ресурси” обумовлена ще й розглядом її фахівцями 

різних галузей економічної науки: економічної теорії, статистики, фінансів, 

бухгалтерського обліку. 

Тому, враховуючи всю різноманітність думок щодо  визначення сутності 

фінансових ресурсів автори єдині щодо їх призначення – вони необхідні та 

виконують головну роль  для виконання виробничою галуззю своїх фінансових 

зобов’язань, здійснення розширеного відтворення й економічного стимулювання. 

Однозначна думка усіх вчених - фінансові ресурси використовуються на всіх 

етапах господарської діяльності як у складі виробничого, так і у складі 

фінансового циклу, крім того обслуговують інвестиційну та фінансову діяльність. 

Також варто зазначити думку усіх науковців, що у своїй діяльності підприємства 

певної галузі можуть використовувати  власні, позичені та залучені фінансові 

ресурси з метою забезпечення економічної вигоди, а також використовувати у 

разі виникнення надзвичайних подій.   

У процесі виробництва створюється нова вартість, у результаті розподілу й 

перерозподілу якої формуються доходи всіх суб'єктів економічних відносин, а 

найголовніше, виготовляється продукт для задоволення потреб людини, тому для 

здійснення виробничо-господарської діяльності  використовуються матеріальні, 

трудові, технічні і фінансові ресурси або ж економічний потенціал.  

Формування економічного потенціалу виробничої галузі відбувається за 

рахунок комплексного поєднання його складових елементів: фінансових 

майнових, інформаційних, кадрових, технічних і технологічних ресурсів. Аналіз 
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запропонованої схеми (рис.1.1) дозволяє стверджувати, що, по-перше, фінансові 

ресурси розглядаються як грошові фонди і та частина грошових коштів, яка 

використовується у нефондовій формі. Не маючи достатньої кількості фінансових 

ресурсів, будь-якому виробництву не може стабільно функціонувати і мати 

перспективи для розвитку у майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1.  Схема економічного потенціалу виробничої галузі 

Складено автором 
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Нематеріальні ресурси розглядаються як частина майна необхідного для 

виробництва, яка характеризує об’єкти інтелектуальної власності й інші 

аналогічні права, що належать підприємству. Вони формуються в міру 

необхідності і також за рахунок фінансових ресурсів. Для організації виробництва 

у складі активів є наявними нематеріальні активи, до яких належать патенти, 

комп’ютерні програми, ліцензії, сертифікати на право здійснення діяльності чи 

користування яким-небудь майном, винаходи,  „ноу-хау”, право власності на 

землю та інші. 

Важливими ресурсами, від яких залежить ефективне виробництво, є кадрові 

ресурси. Вони складаються з постійних працівників, які мають необхідну 

професійну підготовку, необхідні знання та вміння для ефективного виконання 

певних функцій. Для правильного формування кадрової складової 

використовують різні системи групування персоналу, соціальна потреба в якому 

залежить від фінансових ресурсів. І саме результативність виробництва значною 

мірою залежить від кваліфікації кадрів.  

Само залежить від різноманітної інформації. Зокрема, функціонування 

системи управління, ефективність прийняття будь-яких рішень неможливі без 

наявності інформаційних ресурсів, за які необхідно платити. Вони пов’язані з 

інформаційними базами, даними, знаннями, відомостями, етико-естетичними, 

культурними явищами, які використовуються в процесах відтворення та є 

основою прогресу. Здатність ефективно використовувати інформаційний ресурс – 

важлива умова успішного виробництва. Економічну сутність та значення 

інформації детальніше розглянемо у другому розділі дослідження.  

 Матеріально-технічна база виробництва залежить від технічних ресурсів, які 

придбаваються за рахунок фінансових ресурсів. Така база розглядається як сукупність 

механізмів і машин, а також систем і засобів управління, видобування, зберігання, 

переробки сировини і матеріалів, енергії та інформації, яка створюється з метою 

виробництва певної продукції і обслуговування невиробничих потреб суспільства.  
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Ефективність виробництва продукції не можлива без технологічних ресурсів, які 

утворюють сукупність процесів, правил, навичок, що використовуються при 

виготовленні продукції, виконанні робіт у будь-якій сфері виробничої діяльності. 

Важливим компонентом технологічних процесів є процеси, що охоплюють послідовні 

технологічні операції (дії), кожна з яких базується на певних природних процесах і 

людській діяльності та спрямовані на створення певного об’єкта. Характерною ознакою 

технологічних ресурсів  є висока динамічність методів, технологій, що зумовлено 

наявністю конкурентоспроможних ідей, науковими розробками.  

На підприємстві ресурси складають складну взаємопов’язуючу та взаємозалежну 

систему  з додатково включеними такими елементами як інформаційні, організаційні й 

просторові ресурси. Саме ці  види ресурсів у сукупності з фінансовими ресурсами, 

забезпечують об'єднання та використання у виробничому процесі всіх інших груп 

ресурсів.   Тому, взаємозв'язок між окремими видами ресурсів у системі управління 

ресурсним потенціалом можна представити у вигляді схеми, поданої на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Взаємозв’язок та взаємозалежність елементів економічного 

потенціалу виробничої галузі 
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Єдиним видом ресурсів підприємства, який трансформується безпосередньо і 

з мінімальним часовим лагом у будь-який інший вид ресурсів, у ринковій 

економіці є фінансові ресурси.  Від їхньої наявності або відсутності залежить 

можливість здійснення виробничої діяльності, і всі інші види ресурсів можуть 

бути придбані для виробництва при достатньому їх обсягу.  Запропонована схема 

враховує й зворотній вплив інформаційної, організаційної та просторової бази на 

якісні і кількісні характеристики фінансових ресурсів, що відбиває реалії ринкової 

економіки. Фінансові ресурси виконують вирішальну роль в ефективному 

функціонуванні підприємств і є визначальним чинником процесу розширеного 

відтворення.  

Отже розглянувши запропоновані різними авторами підходи щодо трактування 

фінансових ресурсів, можна зробити висновок, що вітчизняна наукова думка 

сформувала достатньо цілісне та докладне уявлення про процеси формування 

фінансових ресурсів виробничої галузі і, у той же час, практично не нагромадила 

теоретичний та практичний досвід розробки шляхів їх цільового та ефективного 

використання. У контексті дисертаційної роботи акцент робиться на управління  

формування, розподілу і ефективністю використання фінансових ресурсів виробничої 

галузі. Керуючись цим, пропонуємо таке визначення фінансових ресурсів: це грошові 

кошти які знаходяться в розпорядженні виробничої галузі для здійснення 

господарської діяльності з метою забезпечення фінансування  своїх зобов’язань, 

фінансової стабільності та соціального розвитку.  

Виробнича  діяльність являється одним із основних елементів ринкової 

економіки; його конкурентоспроможність в основному залежить від ефективного 

управління його фінансовими ресурсами.  

Вплив фінансових ресурсів на ефективність виробництва у великій мірі 

визначається їх наявністю. Отже, кожна структура повинна мати можливість за 

результатами своєї діяльності створювати фонди фінансових ресурсів, здатні 

забезпечувати відтворення та вдосконалення виробництва. Саме цим 

зумовлюється необхідність і практична значущість  визначення змісту, структури 
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формування та оптимізації розміщення фінансових ресурсів, які ми розглянемо в 

наступному пункті.   

 

1.2.  Зміст, структура формування та оптимізація розміщення 

фінансових ресурсів у виробничій галузі 

 

Виробнича і фінансова діяльність починається з прийняття управлінського 

рішення стосовно формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, 

оскільки  постає питання: як координувати процес виробництва, чи в достатній 

мірі коштів для проведення господарської діяльності, чи генеруватиметься 

прибуток за такого розміщення фінансових ресурсів, чи можливим є 

підтримування високих темпів економічного розвитку як у поточному, так і в 

довгостроковому періодах. Тобто фінансові ресурси повинні створити 

передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, 

що визначає конкурентоспроможність галузі на ринку.  

Початкові джерела фінансових ресурсів для виробництва представляють 

собою кошти засновників. Ці кошти акумулюють у статутному фонді і 

використовують на придбання основних та оборотних засобів. Вони забезпечують 

можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування 

оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання 

зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками 

та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків. Їх рух опосередковує 

рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних складових організації будь-

якого виробничого процесу. 

Використання фінансових ресурсів на підприємствах здійснюється в результаті 

розподілу грошових надходжень шляхом: 

–  утворення фондів грошових коштів; 

–  фінансування  зобов’язань перед державою та суб’єктами господарювання; 

–  фінансового забезпечення процесів відтворення на підприємствах. 
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Тобто,  розподіл фінансових ресурсів може здійснюватися у 2-х формах – 

фондовій і нефондовій. Це пояснюється тим, що частина фінансових ресурсів 

використовується на утворення грошових фондів цільового призначення: фонду 

оплати праці, фонду виробничого розвитку, фонду матеріального заохочення тощо. В 

той же час інша частина фінансових ресурсів використовується для виконання 

платіжних зобов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками. 

Безпосередньо з економічною категорією фінансових ресурсів пов’язана інша 

економічна категорія – джерела формування фінансових ресурсів.  Формування 

фінансових ресурсів може відбуватися за рахунок власних фінансових ресурсів, які в 

свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових 

ресурсів підприємства, а також зовнішні джерела формування фінансових ресурсів 

(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Зміст джерел формування власних фінансових ресурсів виробничого підприємства 

Складено автором 

 

Власні фінансові ресурси, які формуються і з внутрішніх джерел є отриманий 

прибуток від основної, операційної, інвестиційної,  фінансової діяльності та від 

надзвичайних подій;  амортизаційні відрахування, виручка від реалізації майна, 

що вибуло; інші внутрішні надходження, стійкі пасиви, цільові внески, 

мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництво.  

Власними фінансовими ресурсами, які формуються із зовнішніх джерел є 
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майна, бюджетні субсидії, цільові надходження, надходження коштів від 

реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, кредитні інвестиції, та інші 

надходження  

За джерелами формування фінансові ресурси поділяються на власні, залучені та 

позикові. Виходячи з такої класифікації, до власних належать фінансові ресурси, 

отримані в результаті фінансово-господарської діяльності, які виступають у формі 

статутного капіталу, прибутку до розподілу, амортизаційного, резервного та інших 

фондів суб'єктів господарювання. До складу позикових фінансових ресурсів належать 

довгострокові і короткострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання, 

зумовлені залученням позикових коштів, на які нараховується плата у формі відсотка. 

До залучених належать фінансові ресурси, залучені шляхом випуску цінних паперів, 

кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та всі види поточних 

зобов'язань за розрахунками (отримані аванси від юридичних і фізичних осіб у 

рахунок майбутніх поставок продукції, заборгованість з платежів до бюджету, 

заборгованість з усіх видів позабюджетних фондів, заборгованість з виплати 

дивідендів його учасникам тощо).  

Для того щоб вдало керувати фінансовими ресурсами, необхідно добре 

усвідомити походження тих чи інших ресурсів.  О. Я. Стойко,  Д.І. Дема  визначають 

склад фінансових ресурсів та детально характеризують кожну ланку (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4.  Склад фінансових ресурсів підприємств [ 117 ]. 

 

Власні кошти, як ми вже зазначали вище, це кошти, які постійно знаходяться в 

обороті і кінцевий строк використання ними не встановлений. Формуються вони за 

рахунок власного капіталу, тобто тієї частини активів, яка залишається після 

виконання його зобов’язань. 

Залучені кошти – це ті, які не належать підприємству, але в наслідок діючої 

системи розрахунків постійно знаходяться в його обігу. Формуються вони за рахунок 

усіх видів кредиторської заборгованості. 

Позикові кошти – це ті кошти, що отримує підприємство на визначений термін, 

за плату й на умовах повернення. Формуються вони в основному за рахунок коротко- 

і довгострокових кредитів банків. Всі види перерахованих джерел беруть участь як у 
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формуванні активів, так і в здійсненні виробничо-господарської діяльності з метою 

отримання прибутку [ 117 ].  

Вони можуть використовуватися для: 

–  придбання сировини, матеріалів та напівфабрикатів у постачальників; 

–  придбання основних засобів; 

–  придбання нематеріальних активів; 

–  придбання довготермінових фінансових інструментів інвестиційного 

портфелю; 

–  виплати заробітної плати працівникам; 

–  виплати дивідендів власникам; 

–  здійснення інших виплат грошових засобів в процесі господарської  діяльності; 

–  сплати податкових платежів, зборів до бюджету та позабюджетних фондів; 

–  погашення основного боргу за довготерміновими кредитами і позиками; 

–  погашення основного боргу за короткотерміновими кредитами і позиками; 

–  забезпечення приросту незавершеного капітального будівництва; 

– викупу власних акцій. 

Прибуток та амортизаційні відрахування всі вчені-економісти  включають до 

складу власних джерел фінансових ресурсів і які займають найбільшу питому 

вагу в загальній сумі власних фінансових ресурсів. Амортизаційні відрахування 

забезпечують відтворення основних засобів, а розмір прибутку залежить від 

підсумків виробництва продукції та її продажу, раціонального розміщення 

фінансових ресурсів.  Амортизаційні відрахування являють собою специфічний 

вид цільових фінансових ресурсів. У кругообігу коштів вони відображають  

перенесену на готову продукцію вартість основних засобів, їх зносу у процесі 

експлуатації. З цих позицій – це витрати в даному виробничому циклі. Водночас у 

виручці від реалізації ця сума розглядається як цільовий дохід, призначений для 

простого відтворення основних засобів. Саме з цих позицій амортизаційні 

відрахування є фінансовими ресурсами, призначеними для відтворення зношених 

у процесі виробництва основних засобів. По суті це поетапне повернення 
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початкових фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби, які можуть 

використовуватись в поточному році.  

Амортизаційні відрахування як фінансові ресурси  підприємства окремо не 

формуються, а надходять на поточний рахунок у складі виручки від реалізації. Їх 

виділення здійснюється на підставі обліку на окремому  бухгалтерському 

рахунку.  Амортизаційні відрахування спрямовуються на фінансування 

капітальних вкладень – нове будівництво, розширення і модернізацію діючих 

потужностей, технічне переозброєння, придбання нової техніки, упровадження 

новітніх технологій тощо. Їх використовують разом з іншими джерелами 

фінансування капітальних вкладень: прибутком, середньо- і довгостроковим 

кредитом, іншими мобілізованими і залученими коштами.  

Оборотні кошти являють ту частину фінансових ресурсів, яка постійно 

перебуває в обігу. Вони спрямовуються на придбання сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, напівфабрикатів та інших елементів виробничих запасів. 

Частина цих коштів перебуває у незавершеному виробництві та в готовій 

нереалізованій продукції. До них належать також залишки грошових коштів 

підприємств. Оборотні кошти, як і амортизаційні відрахування, призначені для 

забезпечення простого відтворення фондів, яке здійснюється  як за рахунок 

власних оборотних коштів, так і залучених джерел – короткострокових кредитів і 

кредиторської заборгованості. Тому дуже важливо встановити оптимальну 

структуру цих джерел. Власні кошти повинні забезпечувати мінімальну стабільну 

потребу, без якої процес виробництва неможливий. Установлення рівня 

забезпеченості виробництва власними оборотними коштами може здійснюватися 

шляхом їх нормування в адміністративному порядку та на основі самостійного 

визначення обсягів власних коштів, залучених в оборотні фонди. За умови 

самостійного встановлення обсягів власних оборотних коштів в процесі 

виробництва слід виходить2 зі своїх фінансових можливостей (розмірів 

статутного фонду) і доцільності спрямовування початкових фінансових ресурсів в 

оборотні кошти.  
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У процесі виробничої і фінансової діяльності потрібно зберігати та 

ефективно використовувати власні оборотні кошти. Збереження досягається за 

рахунок, по-перше, їх спрямування на придбання потрібних виробничих 

запасів, які використовуватимуться у виробничому процесі, а не осідатимуть на 

складі. По-друге, за рахунок недопущення використання оборотних коштів не 

за призначенням. Ефективність використання забезпечується насамперед висо-

ким рівнем оборотності. Чим вищий рівень оборотності, тим менше коштів 

потрібно для забезпечення виробничого процесу. Оборотність визначається 

терміном між вкладенням коштів та їх поверненням у складі виручки від 

реалізації. Осідання коштів у незавершеному виробництві й нереалізованій 

готовій продукції — основний чинник неефективного використання оборотних 

коштів. 

Потреба у власних оборотних коштах визначається як виробничими, так і 

фінансовими чинниками. Виробничі — це обсяги виробництва, тривалість 

виробничого циклу, періодичність закупівлі виробничих запасів, терміни 

реалізації продукції і форми розрахунків за неї. Зміни цих показників ведуть до 

необхідності коригування власних оборотних коштів. Скорочення обсягів 

виробництва та інших показників сприяє зменшенню потреби у власних 

оборотних коштах. Вивільнені ресурси можуть бути спрямовані на інші цілі. 

Збільшення вказаних показників веде до необхідності приросту власних 

оборотних коштів. Цей приріст забезпечується за рахунок прибутку  чи наданих 

ресурсів. 

Фінансовим чинником, що визначає потребу у власних оборотних коштах, є 

можливість залучення до формування оборотних фондів позичкових коштів. Ця 

можливість, у свою чергу, залежить від рівня самофінансування та наявності 

майна, яке може бути прийняте банком у заставу, а також від фінансових резуль-

татів діяльності підприємств та їхніх стабільних станів на ринку. Чим кращі 

показники виробничо-господарської діяльності, тим більше можливостей 

залучити банківські кредити й зекономити на власних оборотних коштах. 
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Забезпеченість оборотними коштами, як і основними фондами, 

безпосередньо впливає на виробничо-господарську діяльність. Недостатність цих 

коштів веде до незабезпеченості виробничого процесу. Нераціональне та 

неефективне їх використання звужує виробничі й фінансові можливості.  Втрата 

чи осідання оборотних коштів може призвести до банкрутства. 

До залучених належать кошти інших кредиторів, які надаються 

підприємствам у позику під певний (обумовлений) відсоток на термін до одного 

року з оформленням векселя чи іншого боргового зобов'язання. 

Вексель є найпростішою й найпоширенішою формою кредитних грошей. Він 

виписується боржником і передається кредиторові. Сам факт видачі векселя 

означає фактично перетворення (перехід) товару в гроші. Через вексель 

реалізується незадоволений попит на гроші як засіб платежу. Коли таких грошей 

недостатньо, їх замінює вексель. 

 Досить поширеною формою залучення коштів інших суб'єктів 

господарювання є комерційний кредит. Він використовується підприємствами за 

браком фінансових ресурсів у покупця (споживача) і неможливості розрахуватися 

з постачальником. У цьому разі виникає необхідність відстрочки платежів. 

Постачальник дає згоду на надання відстрочки платежу за продукцію, що 

поставляється, і від споживача він замість грошей одержує вексель або інше 

боргове зобов'язання. 

Використання комерційного кредиту набуло певного розвитку в період 

становлення ринкової економіки, створення підприємств з різноманітними 

формами власності та надання значної самостійності підприємствам. У цілому 

його використання позитивно впливає на економіку національного господарства, 

оскільки спрощує реалізацію товарів, прискорює обертання оборотних коштів і 

зменшує потребу в кредитних і грошових ресурсах. 

Кредиторська заборгованість належить до позапланових залучених джерел 

формування оборотних коштів, її породжує брак власних оборотних коштів. 
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Наявність кредиторської заборгованості постачальникам свідчить про участь у 

господарському обігу коштів інших суб'єктів господарювання. 

Іншими словами, кредиторська заборгованість - це короткострокові 

зобов'язання, які виникають за: розрахунками з бюджетом; за розрахунковими 

документами, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за 

невідфактурованими поставками-розрахунками взаємних вимог, векселями, строк 

оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за короткостроковими кредитами. 

Кредиторська заборгованість є допустимою (нормальною), якщо її 

зумовлено чинним порядком розрахунків. Наприклад, заборгованість 

постачальникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав, 

за невідфактурованими поставками. Однак може бути і прострочена кредиторська 

заборгованість, що утворюється в результаті порушення покупцями порядку і 

термінів оплати розрахункових документів. Якщо покупець, використовуючи в 

обігу неоплачені товарно-матеріальні цінності, одержує додаткові кошти, які 

йому не належать, то постачальник змушений звертатися до позапланового 

перерозподілу наявних коштів, до пошуків додаткових джерел формування його 

поточних фінансових ресурсів. 

За кредиторської заборгованості постачальникам залучення коштів 

відбувається у товарній формі на відміну від власних оборотних коштів і 

банківського кредиту, які виступають у грошовій формі. Розмір і тривалість 

простроченої кредиторської заборгованості залежать від конкретних умов 

організації та використання оборотних коштів, особливо - від розміру та 

тривалості простроченої дебіторської заборгованості, головним джерелом 

покриття якої і є кредиторська заборгованість. 

Стан кредиторської і дебіторської заборгованостей, їх участь у формуванні 

та використанні оборотних коштів у промисловості свідчать про серйозні 

негаразди в господарській діяльності. 
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Важливим джерелом формування фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання є тимчасово вільні кошти, зокрема кошти, призначені для сплати 

податків, єдиного соціального внеску до настання строків сплати платежу. Також 

до складу джерел фінансових ресурсів можемо включити сталі пасиви це – 

заборгованість по заробітній платі працівникам,  заборгованість з утримані із 

заробітної плати єдиного соціального внеску а також частина резерву майбутніх 

платежів, адже до моменту сплати вказаними коштами може раціонально 

користуватися підприємство.  

 Але підприємству не слід повністю розраховувати на такі кошти, тому що в 

кінцевому підсумку утвориться ланцюг неплатежів, погіршиться фінансовий стан 

підприємства, що приведе до уповільнення обертання оборотних коштів у  

виробництві в цілому. 

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без 

періодичного використання різноманітних форм позикових або кредитних коштів.  

З економічного погляду кредит - це форма позичкового капіталу (в грошовій або 

товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення 

кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує. 

Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є виробництво. 

Основою функціонування кредиту є рух вартості у сфері товарного обміну, в 

процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим 

еквівалентом, відбувається відокремлення грошової форми вартості від товарної. 

Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то споживачі товарів із 

настанням моменту плати за них не завжди мають достатні кошти, що може 

зупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків 

випереджає товарні, то на підприємствах нагромаджуються тимчасово вільні 

кошти. Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у 

кругообороті оборотних коштів і потребою в постійному використанні 

матеріальних і грошових ресурсів. Таким чином, виникнення і функціонування 

кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу 

відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах появою 
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потреби в них у інших. При цьому виникнення кредитних відносин зумовлюється 

не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а 

узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки платежу 

шляхом укладання кредитної угоди. Але оборот товарів є не єдиною причиною 

появи кредитних взаємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-

якої економічної чи фінансової операції, що пов'язана із заборгованістю одного з 

учасників такої операції. 

Поряд з об'єктивною основою існують специфічні причини виникнення і 

функціонування кредитних відносин, що пов'язані з необхідністю забезпечення 

безперервності процесу відновлення. 

Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства 

мали необхідні оборотні кошти, які вони використовують для придбання 

оборотних виробничих фондів. Із стадії виробничих запасів оборотні кошти 

переходять у незавершене виробництво, а потім у готову продукцію. У свою 

чергу, готова продукція, призначена для продажу, стає товаром і реалізується. 

Виручка від реалізації поступає на рахунок підприємства. 

За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські 

кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит дає 

змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не витрачати значних 

фінансових ресурсів на створення зайвих запасів сировини й матеріалів. 

У процесі кредитування насамперед ураховуються індивідуальні особливості 

кругообороту їхніх оборотних коштів. Особливості індивідуального кругообороту 

коштів підприємств проявляються у розбіжності в часі між вивільненням з 

обороту вартості в грошовій формі та авансуванням коштів у новий оборот. Такі 

розбіжності відбуваються, передусім, через сезонність виробництва. Сезонність 

виробництва зумовлює в одні періоди випереджаюче зростання виробничих 

витрат порівняно з надходженням коштів і спричиняє додаткову потребу в коштах 

понад ті, що є в розпорядженні підприємства. В інші періоди витрати 
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виробництва зменшуються або зовсім припиняються, збільшується вихід готової 

продукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється тимчасово 

вільною. 

Таке чергування зростання додаткових потреб у коштах і створення 

тимчасово вільних залишків їх на тому самому підприємстві створюють реальну 

економічну основу для використання кредитів на формування виробничих і 

оборотних фондів та погашення їх через певний час. 

Особливості обороту коштів підприємства зумовлюються багатьма об'єктивними і 

суб'єктивними факторами. Об'єктивними факторами виступають - галузева 

належність підприємства, характер виробничого процессу, сезонність 

виробництва. До суб'єктивних факторів належать рівень організації виробництва, 

рівень організації збуту й постачання, інші фактори. 

Основними об'єктами короткострокового кредитування в оборотні кошти є: 

 виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, запасні частини, 

паливо, інструмент); 

 незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва; 

 витрати майбутніх періодів (сезонні витрати, витрати на освоєння випуску 

нових виробів тощо); 

 готова продукція і товари; 

 платіжні та розрахункові операції з постачальниками й покупцями. 

На підприємствах виникає потреба в кредитах під виробничі запаси, якщо їх 

розміри перевищують власні кошти, тобто якщо створюються наднормативні 

запаси. Причиною таких можуть бути сезонність завезення, нерівномірна або 

дострокова поставка матеріальних ресурсів постачальниками та ін. 

Наднормативні запаси незавершеного виробництва і готової продукції 

можуть створюватися на підприємствах у зв'язку з прискоренням темпів 

зростання обсягів виробництва, некомплектністю постачання, транспортними 
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утрудненнями щодо відправлення продукції споживачам, припиненням 

відвантажень продукції споживачам через їхню неплатоспроможність тощо. 

За допомогою кредитів підприємство, коли йому тимчасово бракує власних 

коштів, може розрахуватись зі своїми постачальниками. 

Отже, кредит необхідний і для підтримування кругообороту фондів діючих 

підприємств, що обслуговують процес реалізації продукції. 

Об'єктами довгострокового та середньострокового кредитування є капітальні 

вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним 

переозброєнням, упровадженням нової техніки, удосконаленням технології 

виробництва, та інші витрати, що приводять до збільшення вартості основних 

засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо відчувають брак власних 

коштів, призначених на ці цілі, а саме: прибутку й амортизаційних відрахувань. 

Використання різноманітних форм кредитування підприємства прискорює 

рух грошових і матеріальних ресурсів та сприяє підвищенню ефективності 

фінансово-господарської діяльності. Визначаючи потреби в кредитах, 

підприємства виходять із загальної потреби у коштах і наявності таких. 

Для здійснення господарської діяльності розмір та структура фінансових 

ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефективності. Зв’язок між 

розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є двояким, оскільки 

основним регламентуючим фактором збільшення обсягів виробництва є величина 

фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад, недостатній розмір фінансових 

ресурсів веде до скорочення обсягу виробництва та неможливості його 

розширення, зниження рівня використання виробничих потужностей, 

недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як 

наслідок, до ще більшого скорочення фінансових ресурсів.  

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: стабілізацію обсягів 

виробництва, а також можливість його розширення; високий, проте не повний 

рівень використання виробничих потужностей; достатній рівень забезпечення 
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організації матеріальними ресурсами, а, отже, здатність в процесі виробництва 

відшкодувати авансовані фінансові ресурси в обсязі, що не буде поступатися 

використаному. Тому в наш час, за кризової ситуації в країні, особлива увага має 

приділятися оптимізації розміщення фінансових ресурсів підприємств, а наявність 

оптимального залишку фінансових ресурсів є одним із важливих факторів 

безперервності процесу господарювання.   

Надлишковий обсяг фінансових ресурсів сприяє тенденції збільшення обсягів 

виробництва, розширення асортименту продукції, що випускається, освоєння 

нових видів продукції, повного використання існуючих виробничих потужностей, 

повного забезпечення виробництва необхідними товарно-матеріальними 

цінностями з метою зростання об’ємів фінансових ресурсів, проте може також 

вести до перевитрат та недоцільного їх використання,  до скорочення обсягів 

виробництва.  

Отже, важливо зауважити, що оптимальне розміщення фінансових ресурсів 

підприємства – це складний і комплексний процес, суть якого полягає в пошуку і 

реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по формуванню, розподілу і 

використанню фінансових ресурсів при виборі найкращих форм їх організації з 

урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Адже 

підприємство повинно більше заробляти, отримувати прибутки і раціонально 

розпоряджатися результатами діяльності. Однак два зазначених шляхи - 

"заробляти" й "розпоряджатися заробленим" - не рівнозначні.  Тому необхідно 

пам'ятати, що базою стійкого фінансового становища виробничої галузі протягом  

тривалого часу є одержуваний прибуток. При формуванні та оптимізації 

розміщення фінансових ресурсів необхідно прагнути, насамперед, до своєчасного 

забезпечення фінансування за своїми зобов’язаннями, фінансової стабільності, 

соціального розвитку, а це досягається завдяки процесу планування показників 

діяльності галузі, сутність якого розглянемо в наступному підрозділі. 

Фінансові ресурси, їх обсяг та структура, складові формування і напрями 

використання виступають об’єктом системи управління. Ефективне управління 
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фінансовими ресурсами здійснюється в межах фінансового механізму. 

Традиційно до структури фінансового механізму включають п’ять 

взаємопов’язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, 

нормативне та інформаційне забезпечення.  

Для ефективного функціонування механізму управління фінансовими 

ресурсами, на нашу думку, потрібно враховувати наступні принципи:  

 законність управлінських дій;  

 доцільність прийняття рішень з управління фінансовими ресурсами;  

 ефективність прийнятих управлінських рішень;  

 врахування суб’єктами управління кон’юнктури ринку та ризику;  

 максимізація рентабельності.  

Фінансовий механізм також можна представити як сукупність форм і методів 

створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення 

різних потреб органів державної влади, господарюючих  суб’єктів і населення. А 

складовими фінансового механізму є фінансове забезпечення, фінансове 

регулювання та система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які 

дають змогу оцінити цей вплив.  

Більш повно фінансовий механізм визначає О.М. Ковальчук. На думку 

вченого, «фінансовий механізм – це система форм, методів, важелів та 

інструментів, які використовують у фінансовій діяльності держава і підприємства 

за відповідного нормативного, правового та інформаційного забезпечення, а 

також за відповідної фінансового політики та мікро- і макрорівні» [46]. 

Узагальнення існуючих підходів до організації фінансів свідчить про те, що 

управління фінансами можна здійснювати на основі процесного та системного 

підходів. Щодо процесного підходу, то управління фінансами полягає у 

використанні сукупності форм, методів, прийомів управління рухом фінансових 

ресурсів. 
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Фінансовий механізм, відповідно до системного підходу, відображає 

зовнішню дію функціонування фінансів і визначається як сукупність методів і 

форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан і розвиток об’єкту 

управління.   

Структура фінансового механізму передбачає сукупність взаємопов’язаних 

трьох рівнів. На першому (визначальному) рівні діють фінансові методи; 

функціонування фінансової системи на другому рівні забезпечують фінансові 

інструменти, а на третьому рівні діють фінансові важелі.  

Враховуючи позиції науковців стосовно трактування понять «фінансовий 

механізм» та специфіку діяльності виробництва, пропонуємо фінансовий 

механізм виробничої галузі визначати як систему методів, важелів, стимулів, які 

здійснюють управління фінансами з метою забезпечення належного ефективної 

господарської діяльності та соціального розвитку в  умовах відкритого 

економічного простору.  

Авторське розуміння фінансового механізму виробничої галузі представлено 

на рисунку 1.5.  

Одним з основних елементів фінансового механізму є фінансове 

забезпечення. У роботах українських науковців фінансове забезпечення 

розглядається як провідний метод фінансового механізму, покликаний 

забезпечувати розподільчі та перерозподільчі процеси з метою утворення доходів 

і фондів коштів або як форма фінансування розвитку економічної та соціальної 

сфер суспільства.  

Додамо, що фінансове забезпечення розвитку виробничої галузі пов’язане з 

формуванням цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне 

використання. Так, фінансове забезпечення хлібопекарської галузі базується на 

бюджетних видатках, інвестиційних та кредитних ресурсах, а також за рахунок 

самофінансування.  



 40 

 

Рис. 1.5.  Фінансовий механізм виробничої галузі 

Складено автором 
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зв’язку між об’єктами фінансових стимулів та матеріальними можливостями 

фінансової мотивації економічних суб’єктів. 

Нормативно-правове забезпечення фінансового механізму охоплює 

законодавчі акти, постанови, укази, накази, інструкції, норми та нормативи, 

методичні вказівки та інші нормативні документи, які визначають правила і 

норми управління фінансами суб’єктів господарювання.  

Існуючий нині фінансовий механізм розвитку галузей і регіонів передбачає 

пошук, залучення і ефективне використання фінансових ресурсів та 

організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на розвиток 

виробництва.   

В Україні основними завданнями вдосконалення фінансового механізму 

виробничої галузі є:  

1) створення передумов для подальшого розвитку ринкових відносин; 

2) забезпечення раціональних пропорцій розподілу і перерозподілу 

бюджетних коштів; 

3) науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів 

централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і 

використання; 

4) підвищення результативності фінансового контролю на галузевому  

регіональному та державному рівнях;  

5) вдосконалення механізму дії фінансових важелів, стимулів і санкцій;  

6) адекватне правове і нормативне забезпечення функціонування 

фінансового механізму.  

Окрім того, істотний влив на механізм управління фінансовими ресурсами 

здійснюють форми власності господарюючих суб’єктів: існують відмінності у 

функціонуванні системи управління підприємствами державної та недержавної 

форм власності. Насамперед, вони проявляються у відмінностях організаційних і 

управлінських структур, джерел формування і витрачання ресурсів. Вагомим 
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джерелом фінансових ресурсів хлібопекарської галузі  є державне регулювання 

фінансування, яке забезпечує їх певний, хоча і не завжди достатній рівень, тоді як 

підприємства недержавних форм власності забезпечують власні потреби в 

ресурсах переважно самостійно. 

 

1.4. Стратегічне управління фінансовими ресурсами виробництва 

 

Висока конкурентоспроможність, платоспроможність, фінансова стабільність 

і прибутковість будь-якого суб’єкта господарювання досягається за рахунок 

правильного управління фінансами, що охоплює управління активами, 

оборотними коштами, витратами, інвестиціями, прибутком в короткостроковому і 

довгостроковому періодах, планування основних фінансово-економічних 

показників на поточний період і на перспективу.  

В конкурентно-ринковому середовищі  підприємства самостійно формують 

завдання та мету, розробляють стратегію і політику свого розвитку, вишукують 

необхідні для їх реалізації засоби як матеріальні, так і фінансові, вирішують 

безліч структурних питань, у тому числі і такі, як створення, ліквідація, злиття чи 

навпаки поділ на структурні підрозділи та філії, здійснюють реорганізацію та 

перебудову організаційної структури управління тощо.  

Здатність вчасно та адекватно реагувати на нерелевантні фактори в 

ринковому середовищі, такі як  фінансова криза, політична нестабільність у 

державі, зміна тарифів на послуги, внесення поправок до податкового 

законодавства є запорукою успішного  функціонування підприємства на ринку, 

формує імідж і є його візитною карткою.  Тому, зростає необхідність розробки 

нових підходів в системі управління фінансовими ресурсами хлібопекарської 

галузі.  
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Управління фінансовими ресурсами виробництва - це сукупність 

цілеспрямованих завдань, методів, операцій, важелів, прийомів впливу на 

різноманітні види фінансів для досягнення певного результату.  

У процесі управління виробництвом особлива увага має приділятися 

ефективному використанню фінансових ресурсів, виробництву конкурентної 

продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, 

максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу 

прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному 

використанню залучених коштів. 

Успішна діяльність хлібопекарської не можлива без кваліфікованого управління 

фінансовими ресурсами з визначеними конкретними цілями, такими як: 

 стабільне фінансування своїх зобов’язань; 

 соціальний розвиток; 

 виживання в умовах конкурентної боротьби; 

 уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; 

 лідерство в боротьбі з конкурентами; 

 максимізація ринкової вартості; 

 прийнятні темпи зростання економічного потенціалу галузі; 

 зростання обсягів виробництва й реалізації; 

 максимізація прибутку; 

 мінімізація витрат; 

 забезпечення рентабельної діяльності і т.д. 

Ми вважаємо, що вдале господарювання до вибраної мети залежить від 

довгострокового (стратегічного) управління фінансовими ресурсами, яке забезпечує 

основу для прийняття всіх управлінських рішень та спрямоване на створення 

конкурентних переваг підприємства, на отримання певної ринкової позиції та 

забезпечить життєздатність і розвиток підприємства.  
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У господарській діяльності метою стратегічного управління фінансовими 

ресурсами є встановлення  певного порядку дій для підготовки ефективного 

функціонування конкурентоспроможного виробництва. 

Реалізація вищеназваної мети можлива  відповідності до таких основних 

принципів: 

1. цілевстановлення та цілереалізація — всі заходи та шляхи їхнього 

здійснення, передбачені в системі стратегічного планування, мають бути 

спрямовані на встановлення та досягнення цілей (стратегічних орієнтирів); тому 

що система планування відповідальна за це. Відповідність цьому принципу 

свідчить про дієвість планів, які цінні тим, що дають змогу досягти намічених 

результатів; 

2. багатоваріантність, альтернативність та селективність — реакція на 

середовище, що змінюється, шляхом переходу на заздалегідь обгрунтовані та 

визначені альтернативи; 

3. глобальність, системність, комплексність і збалансованість — орєнтація 

на охоплення окремими стратегіями всіх аспектів діяльності об’єкта та 

взаємозв’язок між ними; в межах стратегічного планування готують систему 

рішень, а не окремі рішення; спрямованість на зміну ситуації зовні та всередині 

підприємства; 

4. спадковість і послідовність — стратегічні зміни мають впроваджуватися в 

певному порядку з урахуванням досягнутих результатів і специфічних 

особливостей процесів та явищ; 

5. безперервність — стратегічна діяльність є складним процесом, зупинка 

якого повертає підприємства у початкову позицію; 

6. наукова та методична обгрунтованість — використання поширених 

науково-методичних підходів допомагає розробляти реальні плани, узгоджені з 

параметрами зовнішнього та внутрішнього середовища; 
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7. реалістичність, досяжність — врахування особливостей функціонування 

об’єкта, відносно якого розробляються стратегічні плани, та можливості 

досягнення певних параметрів; 

8. гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію — урахування часових 

характеристик і характеру змін, що відбуваються згідно з етапами «життєвих 

циклів» (виробництва та пов’язаних з ним окремих підсистем); цьому сприяє 

наявність надійного зворотного зв’язку; 

9. ефективність і соціальна орієнтованість — забезпечення, з одного боку, 

перевищення результатів, передбачениих плануванням над витратами, 

потрібними для його здійснення; з іншого — розв’язання не лише суто 

виробничих проблем, а й участь у пом’якшенні суспільних проблем; 

10.  кількісна та якісна визначеність — планування має дати певні орієнтири, 

які відіграватимуть роль контрольних точок, але не можна процес планування 

звести лише до розрахунків показників, забуваючи про сутність процесів, які 

потрібно здійснити; 

11.  довгостроковість заходів — орієнтація на розв’язання складних проблем, 

які існуватимуть у довгостроковій перспективі; неможливість усунення їх 

одномоментним заходом спонукає до обґрунтованих, послідовних, складних 

заходів. 

В процесі досягнення головної мети управління фінансовими ресурсами 

виробничої галузі вирішуються наступні задачі: 

 забезпечення фінансування господарської діяльності та зобов’язань; 

 забезпечення високої фінансової стійкості в процесі його розвитку; 

 оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності; 

 забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових відносин; 

 забезпечення мінімізації фінансових ризиків. 

Забезпечення фінансування господарської діяльності та зобов’язань 

підприємства, забезпечення його належної фінансової стійкості в процесі його 

розвитку відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування 
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господарської діяльності, управління формуванням фінансових ресурсів, 

оптимізації структури фінансових ресурсів та ефективності їх використання. 

Оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності 

досягається за рахунок ефективного управління грошовими потоками, 

підтримання ліквідності активів виробництва. 

Для індивідуально визначених цілей та задач управління фінансовими 

ресурсами слід виконувати наступні функції:  

 дослідження зовнішнього економічного середовища; 

 розробка фінансової стратегії підприємства;          

 аналіз і планування фінансової діяльності; 

 прийняття рішень з питань господарсько- фінансової діяльності;  

 заємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності (державними 

органами, фінансово-кредитними установами, суб’єктами фінансового ринку, 

іншими підприємствами, фізичними особами). 

Враховуючи функції управління фінансовими ресурсами, можна виділити  

такі напрямки функціонування, економічного і соціального  розвитку 

підприємства: 

 формування активів (розрахунок реальної потреби за видами активів і 

визначенням їх суми, виходячи з обсягів виробництва); 

 формування фінансової структури капіталу (визначення загальної потреби в 

капіталі, вивчення й аналіз альтернативних джерел формування фінансових 

ресурсів); 

 управління оборотними активами (аналіз і прогнозування тривалості 

оборотних циклів робочого капіталу); 

 управління необоротними активами (забезпечення ефективного використання 

основних засобів); 

 правління інвестиціями (формування напрямків інвестиційної діяльності 

підприємства, оцінка реальних проектів);  



 47 

 управління формуванням власних фінансових ресурсів (визначення потреби у 

власних фінансових ресурсах для реалізації фінансової стратегії підприємства, 

підвищення розміру чистого прибутку); 

 управління залученими фінансовими ресурсами (визначення вартості 

залучених коштів, оптимізація співвідношення короткострокової та 

довгострокової заборгованості); 

 управління фінансовими ризиками (визначення складу основних фінансових 

ризиків, їх оцінювання, формування заходів щодо їх мінімізації та страхування). 

Отже, метою управління фінансовими ресурсами в забезпеченні необхідним 

обсягом фінансових ресурсів виробничої діяльності є процес визначення обсягу 

фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового 

використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками у плановому 

періоді.  

Успішними  підприємствами є ті , які фокусуються на нових концепціях, 

творчості та втіленні новаторств у стратегії, що вимагає залучення певної 

кількості працівників, формування стратегічних знань та застосування системного 

підходу, системного мислення під час розробки стратегії.  Швидкість,  з якою 

можуть бути реалізовані стратегічні зміни, залежить від швидкості формулювання 

та ступеня підтримки стратегії, напрямків господарсько-виробничої діяльності,  а 

також наявності декількох альтернатив. Для швидкого впровадження стратегії 

необхідно мати  комбінацію процесів вертикальної, горизонтальної  та 

перехресної перевірки, щоб переконатись у правильності загальних дій та 

стратегій.  

 Саме тому в стратегічному  управління фінансовими ресурсами ми 

визначаємо фінансове планування, яке визначає найважливіші показники, 

пропорції та темпи розширеного відтворення що є основною формою реалізації 

головних цілей підприємства. Фінансове планування втілює встановлені цілі у 

форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами 

закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку. 
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Цільовим спрямуванням діяльності будь-якої галузі є підвищення ринкової 

вартості та забезпечення умов для економічного і соціального розвитку 

господарської діяльності. Тому основними завданнями розробки стратегії 

управління фінансовими ресурсами галузі повинні стати: 

 визначення шляхів та способів проведення успішного формування, 

оптимального розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів;  

 успішне формування фінансової стратегії та використання фінансових 

можливостей; 

 налагодження перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами 

господарювання, бюджетом , банками та іншими фінансовими інститутами; 

 фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на 

перспективу; 

 вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, 

розроблення та вжиття заходів із забезпечення фінансової стійкості; 

 розроблення способів виходу із кризового стану та методів управління за умов 

кризового стану.    

Стратегічне управління фінансовими ресурсами неможливе без перспективного 

фінансового планування. Якісна організація процесу фінансового планування, який 

максимально враховує всі фактори, що впливають на діяльність  в плановому періоді, 

є одним зі способів інтенсифікації діяльності за рахунок більш раціонального 

використання фінансових ресурсів.  

Планування формування та розміщення фінансових ресурсів – це  засіб 

прогнозування майбутніх проблем і можливостей підприємства. Воно забезпечує 

керівництву підприємства формування плану на тривалий термін. Чітке уявлення 

про те, чого підприємство хоче досягти, допомагає йому знайти найбільш 

обґрунтовані шляхи дій. За умов розроблення планів для керівництва знижується 

ризик прийняття неправильного управлінського рішення. Планування як основа 

управління дає змогу забезпечити його необхідний рівень.  



 49 

Процес планування фінансових ресурсів посідає центральне місце в системі 

стратегічного управління. Більшість суб’єктів господарювання використовують 

стратегічне управління фінансових ресурсів для того, щоб змінити себе, вийти з 

безнадійних ситуацій, які сформувались зовні та всередині виробничої галузі.  

Стратегічне планування фінансових ресурсів являє собою процес прийняття 

управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), 

розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої організації . 

Розробка стратегічних планів — це систематизовані та формалізовані 

зусилля всієї галузі, це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох 

взаємопов’язаних етапів:  

1. Встановлення цілей. 

2. Визначення стратегій («стратегічного набору») та заходів щодо їхньої 

реалізації. 

3. Передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення 

її у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення 

цілей та реалізації стратегій. 

4. Організація виконання планових завдань. 

5. Облік, контроль та аналіз їхнього виконання. 

Основними передумовами переходу до стратегічного планування фінансових 

ресурсів є: 

  необхідність реакції на зміни умов функціонування виробництва; 

  потреба в об’єднанні різних напрямків господарсько-фінансової діяльності 

підприємства в умовах розвитку процесів децентралізації та диверсифікації; 

  наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої 

підтримки або створення їх; посилення конкуренції; 

  розвиток зв’язків з підприємствами, які використовують систему стратегічного 

планування; 

  наявність висококваліфікованих фінансових працівників, здатних вирішувати 

складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління; 
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  розвиток теорії та практики стратегічного планування; 

  наявність доступної інформації для вивчення сильних і слабких сторін 

підприємства, зовнішнього середовища та умов конкуренції; 

  посилення інноваційних процесів, генерація та швидке освоєння нових ідей; 

  необхідність впровадження високої культури управління, орієнтованої на 

запобігання опору змінам та стимулювання інноваційного розвитку. 

Значення стратегічного планування полягає у визначні життєздатності 

інноваційно-виробничого проекту за умов конкуренції і є інструментом 

одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. 

Основними завданнями стратегічного планування фінансових ресурсів є: 

 забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 

фінансовими ресурсами; 

 встановлення раціональних фінансових відносин із суб'єктами 

господарювання, банками, страховими компаніями; 

 визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання 

раціонального його використання; 

 виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 

раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; 

 здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів. 

В ринкових умовах зміст та форми стратегічного  планування  фінансових 

ресурсів виробництва суттєво змінюються у зв’язку з новими економічними 

умовами та соціальними орієнтирами.  Тому одним із способів досягнення 

найефективнішого результату є перехід від планування до формування нових 

адекватних підходів, де  стратегічне планування повинне перейти в стратегічне 

мислення. Тобто необхідне динамічне розуміння, яке фокусується  на 

стратегічних задачах, або навіть на спрощенні стратегічного процесу, де 

планування  і розробку не можливо відокремити від її втілення через швидкість, з  

якою необхідно використовувати ці можливості в конкурентному середовищі, а 

базою  до прийняття рішень повинно стати: 
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1. Швидкість вивчення можливостей та виключення безперспективних. 

2. Базовий аналіз ідей, зосереджений на декількох основних. 

3.  Поєднання дій та аналізу та відповідно не очікування усіх відповідей, а бути 

готовим до зміни курсу. 

Стратегія управління фінансовими ресурсами передбачає визначення 

довгострокової мети фінансової діяльності виробничої галузі  та вибір 

найефективніших способів їх досягнення та здійснюється в такій послідовності  

(рис. 1.6).  

 

1.                                        2.                      

 

 

3.                                                   4.          4. 

 

 

5.                                                           6.    6. 

 

 

 

Рис. 1.6. Схема послідовності управління фінансовою стратегією виробничої галузі 

Складено автором  
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 узгодження фінансової стратегії галузі і прогнозування змін у її зовнішньому 

середовищі; 

  реалізація розробленої підприємством фінансової стратегії з формування 

власних і залучених фінансових ресурсів.  

Першочерговим завданням фінансової стратегії галузі є  забезпечення її  

фінансовими ресурсами для  ефективної господарської діяльності. Метою 

фінансової стратегії є забезпечення фінансування господарської діяльності, 

фінансова стабільність і фінансова незалежність з добре налагодженим 

управлінням формуванням, розміщенням і використанням фінансових ресурсів, 

розробкою фінансової стратегії, фінансовим плануванням і прогнозуванням, 

здійсненням контролю виконання  планових завдань,  умінням оперативно 

реагувати на відхилення від плану, своєчасно вносити необхідні корективи у 

фінансовий план з урахуванням зміни зовнішніх умов.   

Тому, після процесу розробки загальної фінансової стратегії,  необхідно 

приступити до формулювання стратегії формування і використання фінансових 

ресурсів (рис. 1.7),  та впровадження її  як рівноправного важливого джерела 

конкурентних переваг.  

В умовах ринку, при  самостійному господарюванні, особливої ваги набуває 

здатність підприємств галузі так спланувати свою діяльність, щоб не стати 

банкрутом, забезпечувати фінансування свої зобов’язань, отримувати прибуток. 

Виходячи з різноманітності характеристик виробничої галузі, можливі різні 

підходи до організації системи стратегічного управління загалом і планування 

зокрема. Світовий досвід свідчить: на основі загальних принципів кожне 

підприємство обирає ту чи іншу систему, робить акцент на окремих сторонах 

своєї діяльності, вводячи цей орієнтир як основу планування.  

Відомо, що будь-який тип планування базується на відповідній концепції. 

Концепція стратегічного управління фінансовими ресурсами – це система ідей, 

принципів, уявлень, що зумовлюють мету формування фінансових ресурсів, 

механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, характер взаємовідносин між 



 53 

окремими ланками його внутрішньої структури, а також необхідний ступінь 

урахування впливу зовнішнього середовища на інноваційний розвиток галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7.  Схема розробки стратегії формування та використання 

фінансових ресурсів в фінансовій стратегії. 
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Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції стратегічного управління 

фінансовими ресурсами, є ідея необхідності врахування взаємозв’язку та 

взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні цілей 

виробництва. Стратегія виступає як інструмент досягнення мети, а для реалізації 

стратегій необхідно, щоб уся галузь функціонувала у стратегічному режимі.  

Концепція стратегічного формування структури управління фінансовими 

ресурсами лежить в основі стратегічного мислення i знаходить вираз у наступних 

характерних рисах її застосування: 

1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та 

цільовому засадах виробничої діяльності на інноваційній основі. Використання 

тільки однієї iз зазначених засад не дає можливості досягти потрібних результатів 

– розвитку підприємства у довгостроковій перспективi. 

2.  Opiєнтує на вивчення умов, в яких функціонує галузь. Це дозволяє 

створювати адекватні цим умовам системи стратегічного планування, що будуть 

відрізнятись одна від одної залежно від особливостей галузей та характеристик 

зовнішнього середовища. 
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3. Концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз стратегічної 

інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для прийняття 

стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій щодо змін в 

галузі завдяки зменшенню невизначеності ситуації. 

4. Дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, впливаючи на 

ситуацію шляхом відповідного розподілу фінансових pecypciв, встановлення 

ефективних зв’язків та формування стратегічної поведінки персоналу. 

5. Передбачає застосування певних інструментів та методів розвитку 

підприємств (цілей, “дерева цілей”, стратегій, “стратегічного набору”, 

стратегічних планів i програм, стратегічного планування та контролю тощо). 

Наведені характеристики не вичерпують сутність концепції стратегічного 

планування, але дають можливість визначити найбільш суттєві складові, що й 

будуть розглянуті далі. 

 Стратегічне управління фінансовими ресурсами являє собою процес, за 

допомогою якого фінансові працівники здійснюють довгострокове керівництво, 

визначають специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих 

цілей, враховуючи вci релевантні найсуттєвіші зовнішні та внyтрішні умови, а 

також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 

розвиваються i змінюються. За допомогою стратегічного управління  в галузі 

зважується комплекс проблем, пов’язаних з цiлеспрямованою переорієнтацією 

випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням i 

використанням нових технологій, розвитком маркетингу, удосконалюванням 

структури управління, своєчасною i якiсною пiдготовкою і перепiдготовкою 

кадрів. 

До організації процесу управління належить процес  моделювання стратегії 

управління фінансовими ресурсами, який, на нашу думку, необхідно розглядати 

як управління на основі довгострокового планування і управління “від 

досягнутого”.  У процесі довгострокового планування розрахунки доповнюються 

екстраполятивними прогнозними оцінками обсягів продажу на кілька років 

уперед. На підставі контрольних цифр, заданих у прогнозі продажів, 
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визначаються усі функціональні плани: виробництва, маркетингу, постачання, які 

потім агрегуються в єдиний фінансовий план.  

Кожна галузь підприємство, щоб забезпечити обґрунтування свого розвитку, 

має оцінити перспективи. Довгострокове планування базується на гіпотезі про 

можливість спеціаліста передбачати та контролювати майбутнє. 

Тому, стратегію управління фінансовими ресурсами можливо розглядати з 

наступними  підходи до планування: підприємницьким, адаптивним та плановим.  

Підприємницький підхід визначає загальне уявлення про майбутній стан 

галузі та за допомогою послідовних рішень i дій для їхнього втілення скеровує 

розвиток галузі одним із можливих ваpiaнтів;  

Адаптивний — орієнтується на постійне реагування на проблеми, що 

виникають, тому шлях галузі — це короткі кроки за невизначеної перспективи;  

Плановий (у розумінні довгострокового підходу) дає змогу “влучити в ціль”, 

яку заздалегідь визначено. При цьому цілі і завдання залишаються стабільними  

протягом довгого періоду.  

Тобто, можна зробити висновок: концепція стратегії управління фінансовими 

ресурсами галузі забезпечує:  

 формування та ефективне використання фінансових ресурсів “від досягнутого”; 

 виявлення найефективніших напрямів господарської діяльності та 

зосередження фінансових ресурсів на цих напрямах; 

 відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям галузі; 

 визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямів 

фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над 

конкурентами.   

Таким чином, стратегічне управління фінансовими ресурсами – це 

запланована довгострокова діяльність та очікуваний результат діяльності. Як 

показав аналіз, довгострокові (стратегічні) плани у виробництві хлібопекарської 

галузі покривають період від 2 до 3 років. Звичними є стратегічні плани на п’ять 
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років, які переглядаються, коли стає відомо яка-небудь важлива нова інформація. 

Одним із чинників підвищення якості планів хлібопекарної галузі є збільшення 

частоти планування, за рахунок корекції та вдосконалення змісту. 

Однією із головних ознак стратегічного планування фінансових ресурсів є 

орієнтація на релевантні та нерелевантні фактори у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі. Головна ціль  -  це опис у формалізованому вигляді параметрів його 

кінцевої стратегічної позиції, що дасть змогу спрямувати виробничу діяльність у 

довгостроковий перспективі і оцінювати її результати. Отже, можна бути 

переконаними, що головними завданнями стратегії управління фінансовими 

ресурсами виробничої галузі є: 

1. Забезпечення фінансування господарської діяльності. 

2. Вибір оптимальних для конкретної ситуації форм утворення фондів 

грошових коштів, взаємовідносин з бюджетом, банками, вищими органами, 

своїми працівниками. 

3. Встановлення раціональних пропорцій  розподілу фінансових ресурсів на 

господарські потреби, розширення, переозброєння виробництва. 

4. Визначення доцільності та ефективності запланованих вкладень 

фінансових ресурсів. 

5. Виявлення внутрішніх резервів виробництва та підвищення його 

рентабельності на базі наявних матеріальних та трудових ресурсів, виробничих 

потужностей, а також перспективи впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та вдосконалення виробництва.  

Для того,  щоб розробка стратегії була динамічною, її необхідно трактувати 

як частину персоніфікованих обов’язків по вирішенню проблем та підвищенню 

рівня творчості у розробці або пошуку шляхів. Фінансове прогнозування та 

планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи будь-якого 

підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у 

грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської 

діяльності та можливість одержання таких коштів. 



 58 

Наукові дослідження, що проводяться у фінансовій сфері, здійснюються через 

оцінювання існуючих теоретичних підходів та застосування глибокого аналізу 

сучасності. Саме такий аналіз дозволить галузі реалізувати її стратегічне бачення.  

Основними завданнями аналізу є змістовний опис об’єктів дослідження, виявлення 

тендецій, особливостей та можливих напрямів їх розвитку.  Наслідком цього є пошуки 

раціональних управлінських рішень, що дозволять удосконалити існуючі економічні 

системи шляхом ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів. Саме 

обґрунтуванню цього і присвячено наступний розділ нашого дослідження.  

 

 

Висновки до розділу 1 

В ринкових умовах господарювання фінансові ресурси виробничої галузі  

відіграють важливу роль у забезпеченні її стабільного функціонування і розвитку. 

Останнє виконуює роль своєрідного «локомотиву»,  який являється своєрідним 

індикатором стану фінансової діяльності. Фінансовим станом і тенденціями 

інноваційного розвитку галузі визначається  процес ефективного управління 

фінансовими ресурсами, їх теоретичне обґрунтування змісту, структури формування 

та оптимізації розміщення.  

Відповідно до проведених досліджень у першому розділі можна зробити  

наступні висновки:      

1. Згідно запропонованих науковцями-авторами підходи до трактування терміну 

“фінансові ресурси”, можна зробити висновок, що вітчизняна наукова думка 

сформувала достатнє та  докладне уявлення про процеси формування фінансових 

ресурсів, але в той же час, не нагромадила теоретичного та практичного досвіду 

розробки шляхів їх ефективного використання. В результаті виникає потреба 

розробки такого підходу до трактування сутності терміну “фінансові ресурси”, який 

дозволив би поєднати процеси їх формування, розподілу та використання. В роботі 

запропоновано наступне визначення «фінансових ресурсів»: це грошові кошти які 

знаходяться в розпорядженні галузі та її підприємств   для здійснення виробничо-
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господарської діяльності з метою забезпечення фінансування  своїх зобов’язань, 

фінансової стабільності та соціального розвитку.  

2. Визначено схему економічного потенціалу галузі, охарактеризовано 

взаємозв’язок та взаємозалежність між елементами економічного потенціалу, серед 

яких головне місце належить фінансовим ресурсам.  

3. Одним із чинників успішного функціонування галузі який впливає на 

результати діяльності, є забезпечення її діяльності необхідним обсягом фінансових 

ресурсів. Саме вони являються єдиним видом ресурсів, який трансформує 

безпосередньо і з мінімальним часовим лагом у будь-який інший вид ресурсів і під 

яким ми розуміємо сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні 

галузі для здійснення виробничо-господарської діяльності. 

4. Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі та знаходяться в 

русі, а грошові кошти стають фінансовими ресурсами лише тоді, коли вони 

акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і 

використання; вони приймають форму грошових фондів і можуть бути 

трансформовані  у фондову і  нефондову сферу. 

5. Вплив фінансів на ефективність виробництва у значній мірі визначається 

наявністю ресурсів, а отже кожна організаційна структура повинна мати можливість 

за результатами своєї діяльності створювати фонди фінансових ресурсів, здатні 

забезпечувати відтворення та вдосконалення виробництва, а також соціальний 

розвиток.  

6. Враховуючи специфіку діяльності виробничої галузі, пропонуємо фінансовий 

механізм виробничого підприємства як систему методів, важелів стимулів, завдяки 

яким здійснюється управління фінансами з метою забезпечення належного 

ефективної господарської діяльності. 

7. За джерелами утворення фінансові ресурси розподіляються на внутрішні  і 

зовнішні, на їх формування впливають різні чинники як внутрішні (несистематичні – 

пов’язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємства), так і зовнішні 

(систематичні – не пов’язані з діяльністю окремого підприємства). 
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8. Здатність виробничої галузі протистояти релевантним та нерелевантним 

факторам значною мірою залежить від ефективної системи управління фінансовими 

ресурсами. На нашу думку, необхідно  розглядати планування як основний елемент 

процесу стратегічного управління фінансовими ресурсами.  

9. Довгострокове планування фінансових ресурсів необхідно здійснювати на 

основі  екстрополяційних  прогнозів «від досягнутого».  

10. Позитивний вплив стратегічного планування фінансових ресурсів 

проявляється в усіх аспектах господарської діяльності, а тому  значення цього процесу 

є дуже важливим для здійснення, що виявляється у певній послідовності управління 

фінансовою стратегією. 

11. Досягнення високих фінансових результатів діяльності галузі вимагає 

структурованої схеми розробки та впровадження стратегії управління фінансовими 

ресурсами.  

12. Забезпечення виробничої діяльності необхідними фінансовими ресурсами 

являється головною умовою діяльності: у визначенні шляхів ефективного вкладення, 

оцінювання раціональності використання; виявленні та мобілізації резервів 

збільшення прибутку за рахунок раціонального використання ресурсного потенціалу 

галузі; у аналізі та управлінні фінансовими ресурсами; аналізі стану фінансових 

ресурсів з точки зору їх розміру та наявності на певний момент з метою забезпечення 

ліквідності. 
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ресурсів в умовах конкурентно-ринкового середовища: [Текст] / Т.О. Макух. 

О.Д. Ладюк // Економічні науки,  серія «Облік і фінанси» Збірник наукових 

праць , випуск 7 (25). – Луцьк 2010. – С.7-13. 

2. Макух Т.О.   Особливості формування механізму фінансового 

управління виробничих підприємств: [Текст] / Т.О. Макух // Збірник наукових 

праць «Економічний аналіз», грудень 2012 р. – С.326-328. 7777 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

 

2.1. Особливості державного регулювання фінансового забезпечення 

хлібопекарської галузі 

 

Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової промисловості 

України, призначення якої полягає у безперебійному забезпечені виробництва 

хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які відповідають 

нормам державної продовольчої безпеки. Сьогодні на ринку хліба та 

хлібобулочних виробів присутня продукція великих промислових підприємств 

(стаціонарних хлібокомбінатів та хлібозаводів), підприємств середньої 

потужності, малих підприємств, пекарень та цехів, за рахунок яких галузь відіграє 

визначну соціальну та стратегічну роль у житті суспільства, задовольняючи 

потреби населення в основному харчовому продукті. Разом з тим, на ринку 

хлібопродуктів знаходиться достатньо велика кількість підприємств, які 

працюють у неналежних умовах. Під відомими марками хліба і мучних 

кондитерських виробів (торти, тістечка, кекси, печиво та ін.) випускається 

низькоякісна, а іноді й небезпечна продукція. Наслідком цього є не лише 

реалізація неякісної продукції, а й зростання тіньового сектору виробництва та 

реалізації хлібобулочних виробів, що ставить під загрозу здоров’я громадян.  

Сьогодні в Україні економічний механізм господарювання (рис.2.1) далекий 

від ідеалу: затяжна політична криза, соціально-політична нестабільність та в 

довершення світова економічна криза, яка поглинула й нашу країну, негативно 

впливає на функціонування виробників головного продукту харчування 

українського народу – хліба та хлібобулочних виробів. Як наслідок, останні роки 

простежується стабільний спад об’ємів їх виробництва, зменшення фондовіддачі 

та продуктивності праці, непомірна ресурсоємність галузі, застаріла матеріально-

технічна база.  
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Рис. 2.1. Економічний механізм господарювання в виробничій сфері 

Складено автором 

 
Хлібопекарська галузь відноситься до соціально важливих, тому діяльність 

цієї галузі підпадає під державне регулювання, яке в сучасних умовах є не 

ефективним, тому що сьогодні в галузі склалася ситуація, де з одного боку 

відпускні ціни на хлібопекарські вироби обмежуються державою (особливо на 

соціально значущі сорти хліба), а з іншого – хлібопекарські підприємства 

закуповують виробничі ресурси за ринковими постійно зростаючими цінами. 

Тому головними проблемами хлібопекарської галузі є: адміністративне 

стримування цін на хліб, внаслідок чого відбувається різке зниження 

рентабельності галузі, використання борошна низької якості, низький коефіцієнт 

використання виробничих потужностей та значне зношення устаткування, 

недостатній захист споживачів хліба та хлібопродуктів від неякісної продукції 

(високого вмісту шкідливих речовин для здоров’я людини); відсутність 

внутрішньої підтримки цін і виробників при встановленні фіксованих цін на 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

(сукупність інструментів здійснення різних видів політики держави) 

ІНСТРУМЕНТИ  

(засоби здійснення різних видів політики держави) 

Закони та постанови, що 
встановлюють порядок здійснення 
бюджетної, ресурсної, страховій, 

кредитної, амортизаційної. 
інноваційної, інтеграційної політики 

держави у виробничій сфері 

Закони, укази та постанови, що 
встановлюють порядок 

здійснення податкової, митно-
тарифної та антикорупційної 

політики держави 

Ресурсна політика 

 Страхова політика 

 

Бюджетна політика 

Кредитна політика 
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 Антикорупційна політика 

 



 64 

продукцію. На вирішення цих проблем спрямована галузева Програма розвитку 

хлібопекарської галузі на період до 2015 року [93]. Основними завданнями 

Програми є: створення сприятливих умов для розвитку хлібопекарської галузі 

шляхом стимулювання залучення інвестицій, віднесення до пріоритетних 

напрямків пільгового кредитування виробництво хліба і хлібобулочних виробів, 

створення сприятливих податкових умови для ввезення на територію України 

хлібопекарського технологічного обладнання, що не має конкурентоспроможних 

аналогів вітчизняного виробництва та відповідного законодавчого забезпечення; 

надання цільової підтримки розвитку малого підприємництва у хлібопекарському 

виробництві та міні-пекарень розташованих у сільській місцевості; зменшення 

витрат матеріально-технічних та енергетичних ресурсів на виробництво 

хлібобулочних виробів, зниження їх собівартості; покращення якості сировини за 

рахунок більш досконалих технологій її отримання та зберігання, розширення 

сировинної бази; удосконалення асортименту продукції, створення і 

впровадження у виробництво хлібобулочних виробів для спеціального дієтичного 

споживання; удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації 

інженерно-технічних кадрів; підвищення ролі держави на ринку хлібопродуктів в 

забезпеченні демонополізації та детінізації фінансово-економічних відносин у 

сфері продажу зерна, його переробки на борошно, виробництва хлібобулочної 

продукції.  

Таким чином, державне регулювання фінансового забезпечення підприємств 

хлібопекарської галузі базується на наступному механізмі держаної підтримки 

(рис.2.2), де основними напрямами здійснення регуляторної політики є: 

формування нормативно-правової бази та інформаційно-аналітичного 

забезпечення; створення і розвиток регіональних логістичних мереж; посилення 

контролю за якістю та безпекою продукції; розвиток інтеграційних процесів 

усередині системи хлібозабезпечення;  бюджетне фінансування економічних і 

соціальних цільових програм, інвестиційних проектів; регулювання експорту та 

імпорту продукції.  
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Рис. 2.2. Механізм регулювання фінансового забезпечення підприємств 

хлібопекарської галузі 
Складено автором 

 

Економічні напрямки регулювання системи хлібозабезпечення включають: 
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Розширення переліку техніки і 

обладнання на умовах фінансового 

лізингу із залученням вітчизняних та 

іноземних лізингодавців. 

Функціонування акредитованих 

товарних бірж. 

Надання цільової підтримки 

розвитку малого підприємництва у 

хлібопекарському виробництві. 

Підтримка виробництва висо-
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хлібозабезпечення; введення диференційованих норм амортизації; надання 

податкових пільг підприємствам, що виконують соціальні функції; розміщення на 

хлібопекарських підприємствах замовлень для загальнодержавних потреб, що 

здійснюється шляхом: запровадження підтримки виробництва продовольчого 

зерна, спрямованого на здійснення посівів сільськогосподарських культур і 

спрямування цього зерна на цілі хлібопечення; розширення переліку техніки і 

обладнання, а також внесення до нього сучасного технологічного обладнання, що 

постачається виробникам хліба і хлібобулочних виробів, у тому числі для 

мініпекарень, на умовах фінансового лізингу із залученням вітчизняних та 

іноземних лізингодавців; запровадження часткової компенсації вартості кредитів 

для придбання технологічного та іншого обладнання для виробництва хліба, у 

тому числі для міні-пекарень. 

Правову основу регулювання виробництва та реалізації хліба та 

хлібобулочних виробів складають Закони України «Про безпечність та якість 

харчових продуктів» [97], «Про ціни та ціноутворення» [98], «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» [99], «Про стандартизацію» 

[100], «Про захист економічної конкуренції» [101], «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» [102], «Про Антимонопольний комітет України» 

[103] та ін. Законодавча база. що регламентує процеси виробництва та реалізації 

хлібобулочних виробів в сучасної України неспроможна повною мірою захистити 

хлібопекарів від адміністративного тиску з боку держави. Варто зазначити що в 

Україні немає спеціального закону, який визначав би правові, фінансові, цінові й 

організаційні основи забезпечення належної якості та безпеки хліба та 

хлібобулочних виробів для життя і здоров’я населення й довкілля під час їх 

виробництва, переробки, транспортування, пакування, зберігання, реалізації, а 

також ввезення на митну територію України або вивезення. Особливе 

занепокоєння українських хлібопекарських підприємств викликає Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування цін на 

продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання» від 

7.04.2008 р. № 373 [94]. Прийняття даної постанови створило інституційні 
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перешкоди для розвитку галузі, оскільки передбачає жорстке адміністративне 

регулювання цін на соціальні сорти хлібу. В таких умовах хлібопекарським 

підприємствам дуже важко підвищувати технічну та технологічну оснащеність 

галузі, шукати шляхи виходу на зовнішні ринки та посилювати конкурентні 

позиції в умовах жорсткої конкурентної боротьби. 

Тінізація ринку хліба та хлібопродуктів призводить до таких наслідків як 

неможливість ефективного управління та планування діяльності хлібопекарських 

підприємств через недостовірність інформації, у тому числі, і щодо реальних 

потреб в сировині, а також реалізації програм розвитку галузі з урахуванням 

поточних потреб ринку. Причинами такої ситуації, що склалася на ринку 

хлібопекарських виробів, дослідники та хлібопекарі вважають адміністративне 

регулювання галузі, яке є досить жорстким і стосується регулювання рівня 

рентабельності соціальних сортів хліба. Так, зокрема, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів» від 25.12.1996 р. 

№ 1548 місцевим державним адміністраціям надано повноваження щодо 

встановлення граничних рівнів рентабельності на соціальні сорти хлібу з метою 

регулювання цін на них [91]. Місцеві органи виконавчої влади, керуючись даною 

постановою, встановлюють граничний рівень рентабельності на виробництво 

соціальних сортів хлібу на рівні 2–5%. Таке адміністративне регулювання на 

думку виробників є досить жорстким, призводить до збитковості галузі, оскільки 

значна частина в структурі виробництва припадає саме на соціальний хліб і як 

наслідок гальмує її розвиток. Так, зокрема, питома вага хліба, що підлягає 

державному регулюванню, так званий соціальний хліб, становить більше ніж 75% 

від загальнонаціонального обсягу виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а 

на окремих підприємствах – досягає 90%. Враховуючи постійне зростання цін на 

сировину, енергоносії, мінімальний розмір заробітної плати, можна дійти 

висновку про диспаритет цін на хлібобулочні вироби, тобто ціни на соціальні 

сорти хлібу не відповідають зростанню цін на складові собівартості даного 

продукту. 
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Наслідком такого адміністративного регулювання галузі є зниження 

прибутковості діяльності хлібопекарських підприємств та збільшення питомої 

ваги збиткових хлібопекарських підприємств. За даними Державної служби 

статистики України питома вага хлібопекарських підприємств, які отримали 

прибуток у 2011 р. порівняно з 2007 р. зменшилась на 6,1% і склала 61,8% до 

загальної кількості підприємств, у 2012 р. – 60,1% від загальної кількості 

підприємств, у той час, коли питома вага підприємств, які отримали збиток у 2011 

р. порівняно з 2007 р. збільшилась на 11,7% і склала 38,2% загальної кількості 

підприємств, у 2012 р. – 39,9%(табл.. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Окремі фінансові показники хлібопекарських підприємств в Україні за 2007, 

2011 та 2012 роки, млн. грн. [44] 

 
Рік  Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості 

операційної 

діяльності, % 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

2007 -10,3 65,8 122,6 34,2 132,9 1,2 

2011 -257,1  61,8 188,0 38,2 445,1 0,2 

2012 -320,5  60,1 152,2 39,9 472,7 0,6 

 

Зниження прибутковості робить неможливим технічне переоснащення 

хлібопекарських підприємств, 2/3 обладнання яких фізично та морально 

застаріло. Оновлення технологічних ліній даного виробництва відбувається дуже 

важко. Частка хлібопекарської галузі, виробляючи так званий «елітний» хліб з 

різними добавками, який є більш рентабельним, покривають не лише витрати на 

виробництво «соціального» хлібу, але й спрямовують кошти на технічне 

переоснащення. Таким чином, основними проблемами, які призвели до 

диспропорцій розвитку хлібопекарської галузі є: неефективна державна політика 

регулювання галузі, яка базується на адміністративному стримуванні цін на хліб, 

унаслідок чого відбувається різке зниження рентабельності підприємств галузі, 

низький коефіцієнт використання виробничих потужностей, недостатній захист 

споживачів хлібобулочних виробів від неякісної продукції, фактично невиконана 
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затвердженої державної програми розвитку галузі, яка б гарантувала якість та 

безпеку споживання хлібобулочних виробів та ін. Зазначені проблеми та 

відсутність спеціального закону «Про хлібопечення в Україні», який би 

встановлював основні положення державної політики щодо підтримки виробників 

хліба та хлібобулочних виробів, створює нездорову конкуренцію як на ринку 

хлібу, так і на ринку основної сировини для його виробництва – борошна. 

Регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарської галузі 

базується також на ефективній організації ринку зерна та борошна, де сприяння 

формуванню прозорого, доступного і організованого ринку зерна та борошна 

можливо шляхом: унормування договірної бази інтеграційних відносин в умовах 

партнерської діяльності ланцюгу "виробництво продовольчого зерна – переробка 

– оптовий збут борошна"; посилення контролю за формуванням регіональних 

запасів продовольчого зерна; забезпечення розвитку аграрного ринку та 

формування механізму визначення ринкової вартості зерна та борошна на 

внутрішньому ринку шляхом функціонування акредитованих товарних бірж; 

забезпечення захисту внутрішнього ринку продовольчого зерна в умовах вимог 

СОТ. 

Одним з напрямків регулювання фінансової діяльності хлібопекарської 

галузі з боку держави є збільшення притоку інвестицій. Залучення інвестиційних 

ресурсів з боку держави здійснюється шляхом: віднесення до пріоритетних 

напрямків пільгового кредитування виробництва хліба і хлібобулочних виробів; 

надання цільової підтримки розвитку малого підприємництва у хлібопекарському 

виробництві та міні-пекарень розташованих у сільській місцевості; надання 

часткової компенсації вартості складного технологічного обладнання 

вітчизняного виробництва для підприємств хлібопекарської галузі; створення 

сприятливих податкових умов (звільнення або відстрочка сплати ПДВ) для 

ввезення на територію України хлібопекарського технологічного обладнання, що 

не має конкурентоспроможних аналогів вітчизняного виробництва; формування 

економічно-обґрунтованих цін на хліб та хлібобулочні вироби. 
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Організаційними заходами щодо державного регулювання фінансового 

забезпечення підприємств хлібопекарської галузі можуть бути розроблення та 

впровадження технічних регламентів та стандартів технологічних процесів у 

хлібопеченні, адаптованих до міжнародних вимог; створення інформаційної бази 

даних про найбільш конкурентоспроможні об'єкти інвестування в хлібопекарській 

галузі.  

Реалізація державного регулювання фінансового забезпечення підприємств 

хлібопекарської галузі базується на техніко-технологічному переоснащенні галузі 

на основі наукоємних технологій та техніки нового покоління, розроблення яких 

передбачено Державною цільовою програмою реалізації технічної політики в 

агропромисловому комплексі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2007 №785 та Законом України "Про стимулювання розвитку 

вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" [96;107]. Вони 

передбачають державне регулювання технічного забезпечення хлібопекарської 

галузі має  здійснюватися шляхом: наукового обґрунтування енергозбереження та 

зниження ресурсоємності технологій виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів; розробки і налагодження випуску техніки для впровадження сучасних 

технологій виробництва хлібопекарської продукції; державної підтримки 

кредитування придбання хлібопекарського обладнання. 

Державне регулювання науково-навчального забезпечення хлібопекарських 

підприємств здійснюється шляхом: організації проведення досліджень та 

супроводу інноваційних проектів, сприяння створенню сучасних підприємств 

хлібопекарської галузі; розробки та впровадження нових зразків техніки, сучасної 

ресурсо– та енергозберігаючої технології, створення нового асортименту хліба і 

хлібобулочних виробів функціонального та лікувально-профілактичного 

призначення; розробки проектів державних стандартів і удосконалення 

нормативно-технічної бази та методів контролю якості сировини, напівфабрикатів 

та готової продукції; забезпечення розробки технічних регламентів і національних 

стандартів для хлібопекарської галузі з урахуванням особливостей малих 

підприємств та міні-пекарень; підвищення ефективності системи підвищення 
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кваліфікації працівників хлібопекарської промисловості.  

Важливою частиною єдиної науково-технічної політики держави, що 

визначає цілі й пріоритети інноваційної стратегії та механізм її реалізації 

органами державної влади є науково-технічний прогрес у хлібопекарській 

промисловості України. Відповідно, держава має забезпечувати пошук 

оптимальних шляхів розвитку виробництв, методів та способів їхньої фінансової 

підтримки, розроблення законодавчо-правових заходів, спрямованих на 

стабілізацію економіки цієї галузі.  

Становлення нового етапу розвитку хлібопекарської галузі визначить 

докорінна зміна технологічного способу виробництва, розроблення нових 

підходів до використання факторів виробництва, формування нових взаємин 

людей у процесі виробництва. Визначальним чинником переходу може стати 

перехід від ресурсомістких до ресурсоощадних, науковомістких, 

високоефективних безпечних технологій, що забезпечують глибоку переробку 

сировини у високоякісну продукцію.  

Всі організаційно-економічні проблеми впровадження інновацій на 

хлібопекарських підприємствах можна об’єднати в дві групи: кількісні та якісні. 

У свою чергу до складу кількісних можна зарахувати: випуск продукції 

відповідно до потреб населення певного регіону; збільшення обсягу реалізації 

продукції за рахунок впровадження її на нових ринках збуту; підвищення частки 

вироблення престижної продукції, зниження собівартості продукції тощо. До 

якісних показників організаційно-економічного рівня віднесено такі як: 

поліпшення якості продукції; розширення асортименту та створення нових видів 

продукції; заміна устаткування технікою нового покоління; підвищення 

експлуатаційної надійності устаткування; розвиток інтеграційних процесів.  

До однієї із ключових позицій продовольчої безпеки належить 

«оздоровлення» асортименту хлібобулочних виробів з метою найповнішого 

задоволення потреби людини в основних речовинах: білках, жирах, вуглеводах, 

мікронутрієнтах (вітамінах, мінеральних речовинах). Для вирішення цієї 

проблеми дослідження слід проводити за двома напрямами: розроблення 
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асортименту виробів для профілактичного і лікувального харчування; 

моделювання раціонального асортименту хлібної продукції для конкретних 

регіонів з врахуванням кліматичних, демографічних, екологічних та інших 

особливостей.  

У хлібопекарській галузі використання організаційно-економічних засад 

науково-технічного прогресу сприяє: по-перше, здійсненню глобальної 

реструктуризації підприємств, скерованої на повне й ефективне використання 

виробничих потужностей, що дасть змогу забезпечити стійкий попит на 

кваліфікованих працівників, здатних виробляти високоякісні хлібопродукти, 

конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на світовому ринках; по-

друге, істотному підвищенню рівня заробітної плати працівників, забезпеченню 

гарантованості праці та мотивованості, що призводить до посилення 

інтенсивності й продуктивності праці, а також ліквідації пошуку додаткових 

джерел доходу, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності, 

розробленню системи оплати праці, що передбачає скорочення невиправдано 

великої різниці у рівнях заробітку різних категорій працівників (такого 

співвідношення можна досягти шляхом встановлення відповідних коефіцієнтів 

відповідно до складності праці, відповідальності за прийняті рішення, умов 

виконання та трудомісткості робіт); по-третє, проведенню комп’ютеризації та 

автоматизації виробничих, технологічних, управлінських процесів, спрямованих 

на забезпечення контролю за веденням процесів виробництва продукції та 

дотриманням встановлених правил ведення їхньої організації.  

Державне регулювання кадрового забезпечення хлібопекарської галузі 

здійснює Міністерство аграрної політики України, яке має розробляти програму 

підготовки і перепідготовки кадрів – спеціалістів і робітничих професій що 

повинна включати: розрахунок необхідної кількості підготовки спеціалістів та 

кадрів робітничих професій для галузі; перелік навчальних курсів та програм; 

перелік вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, навчальних закладів 

I–II рівнів акредитації з поглибленої спеціальної підготовки спеціалістів та 

регіональних центрів з підготовки робітничих професій; перелік базових 
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спеціалізованих хлібопекарських підприємств для стажування викладачів 

навчальних закладів та проходження навчально-виробничої практики студентів; 

джерела та обсяги державної підтримки підготовки спеціалістів та кадрів 

робітничих професій. 

При державному регулюванні інформаційної підтримки фінансового 

забезпечення хлібопекарської галузі слід передбачати: удосконалення 

статистичної звітності виробництва та обігу хліба і хлібобулочної продукції; 

проведення рейтингу конкурентоспроможних виробників хліба і хлібобулочної 

продукції; здійснення фінансування навчальних заходів (конференцій, семінарів) 

профільної приналежності; фінансування перекладу спеціалізованої літератури з 

інноваційних технологій. 

Законодавчо-нормативне регулювання фінансового забезпечення 

хлібопекарської галузі має здійснювати шляхом розроблення та внесення змін до 

законодавчих та нормативно-правових актів, адаптованих до вимог СОТ, в тому 

числі: здійсненням фінансової підтримки галузі через механізм здешевлення 

короткострокових та середньострокових кредитів; здешевлення 

середньострокових кредитів для хлібопекарських підприємств з метою придбання 

обладнання іноземного походження, яке не виробляється в Україні; звільнення від 

оподаткування частини прибутку хлібопекарських підприємств, яка має бути 

спрямована на впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій; 

передбачення в Державному та місцевих бюджетах коштів для формування 

зернових ресурсів (виконання статей 12, 13 та 17 Закону "Про зерно та ринок 

зерна в Україні" (37–15) в частині формування зерна державного продовольчого 

резерву Держкомрезервом, Аграрним фондом, а також регіональних ресурсів 

зерна шляхом укладання угод на акредитованих біржах за рахунок коштів 

бюджету [96].  

Щодо законодавчо-нормативного забезпечення галузі, то відмітимо, що 

діяльність галузі в цілому регламентується численними законами України, 

Указами Президента, постановами Уряду, відомчими документами. Нещодавно 

було внесено зміни до Митного кодексу України щодо відміни або часткового 
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зниження ввізних ставок на хлібопекарське обладнання, що дозволятиме 

підприємствам галузі оновити свої технологічні ресурси. Незважаючи на те, що 

всі перелічені заходи направлені на врегулювання основних проблемних питань 

хлібопекарської галузі і мали б покращити ситуацію в галузі й досі невирішеними 

залишаються більшість правових, організаційних та фінансових проблем.  

Для реалізації ефективної фінансової політики хлібопекарської галузі 

передбачається: підвищення ефективності використання основних та оборотних 

засобів, власних та залучених інвестиційних коштів; скорочення виробничих 

витрат; пошук внутрішніх джерел для підтримки та фінансування державної 

соціальної політики. Крім того заходи, повинні бути направлені на підвищення 

якості соціально значущої продукції та розширення її асортименту; організацію 

виробництва «соціальних» лікувально-профілактичних сортів хліба, що призведе 

до підвищення якості життя населення; знизить соціальну напругу; посилить 

соціальний захист малозабезпечених категорій населення. 

У зв’язку з цим, надзвичайно важливою є підтримка хлібопекарської галузі з 

метою мінімізації коливання цін на хліб, а також поліпшення фінансового стану 

хлібопекарських підприємств задля залучення коштів в модернізацію 

виробництва. Адже аналіз зносу основних засобів хлібопекарської галузі показує, 

що знос будівель складає 40%, споруд – 48%, технологічного обладнання – 64%, в 

тому числі: основного технологічного обладнання – печей і тістомісильних 

машин – від 60 до 80%, а на окремих підприємствах – до 100%. Зазначимо, що 

державне регулювання хлібопекарської галузі враховує не лише соціальну 

значимість продукції, але й рівень економічного розвитку, природно-кліматичні 

умови функціонування ресурсної бази хлібопекарських підприємств, частку 

виробництва хлібобулочних виробів у загальнонаціональному масштабі тощо.  

Теперішній інституціональний потенціал галузі охоплює конкретні норми і 

правила поведінки, що регламентують функціонування суб’єктів господарювання 

в сфері організації виробничої діяльності та якнайповнішої реалізації виробничих 

можливостей, а його вплив проявляється у застосуванні державними інституціями 

регулятивних заходів у сфері регулювання цін на сировину, кількісного 
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задоволення їх попиту на неї. Таким чином, інституціональний потенціал галузі 

дає змогу якнайшвидше реалізувати потенційну виробничу здатність 

хлібопекарських підприємств. Зокрема, виробництво та продаж хлібної продукції 

в Україні регулюється місцевою владою, яка може встановлювати граничну 

норму рентабельності для окремих сортів “соціального” хліба.  

У зв'язку з перерахованими вище проблемами, необхідно переглянути 

регулятори державного управління галуззю. Існуючий механізм далеко 

недосконалий. Не працюють належним чином структури, що регулюють якість 

продукції, який випускається вітчизняними виробниками. Крім того, як показує 

закордонний досвід, виробникам необхідна реструктури підприємств галузі за 

рахунок уведення контролю за якістю продукції. Впровадження систем 

менеджменту якості для даних підприємств необхідно, в силу слабкого 

внутрішнього контролю на всім процесі виробництва й низького ступеня 

інформатизації. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що на в Україні 

спостерігається недосконалість ринкових механізмів у хлібопекарській галузі, що 

потребує державної підтримки(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Структура сукупності проблем, що впливають на фінансовий стан та рівень 

розвитку хлібопекарської галузі 

 

Внутрішні 

Питома 

вага, в 

% 

Зовнішні 

Питома 

вага, в 

% 

Відсутність системи управління 

(менеджменту) якості усередині 

виробництва 

23 

Недолік фінансових коштів і 

слаборозвинена інноваційна 

політика 

35 

Недостатній рівень кваліфікації 

кадрів 
12 

Відсутність належного 

контролю за якістю продукції 
13 

Спрацювання устаткування 40 
Високі процентні ставки по 

кредитах 
21 

Відсутність системи мотивації 

працівників на підвищення 

якості продукції 

15 

Відсутність розвитої 

інфраструктури в 

хлібопекарській галузі 

20 

Недосконалість організаційної 

структури 
10 

Відсутність системи постійних 

моніторингів якості 
6 

Разом 100 Разом 100 

Складено автором 
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Вимоги сучасного ринку підштовхують до впровадження системи якості, 

тому що вона надає підприємству наступні переваги в роботі: за рахунок 

перерозподілу витрат скорочується частка, яка йшла на виявлення й виправлення 

дефектів у продукції, що призводить до підвищення її якості й додаткового 

прибутку; підвищується виконавська дисципліна на підприємстві, поліпшується 

мотивація співробітників, знижуються витрати на управління; підприємство стає 

більш «прозорим» для керівництва, підвищується точність і якість управлінських 

рішень; підвищується імідж підприємства в очах замовника та рівень надійності й 

довіри до нього з боку потенційних інвесторів. 

Усі досліджувані підприємства хлібопекарської галузі перебувають на 

ієрархічному лінійному типі організаційної структури, основним недоліком якої є 

зайва кількість рівнів управлінської вертикалі, що призводить до 

перевантаженості керівників, до поганої взаємодії співробітників, дублювання 

функцій на різних «поверхах управління» і значно збільшуються витрати на 

утримання управлінської структури.  

З метою підвищення фінансової стійкості підприємницької діяльності й 

підвищення якості хлібопекарської продукції доцільно за рахунок місцевого 

бюджету ввести систему контролю за якістю, яка повинна бути наділена 

правовими повноваженнями й захищати права споживачів. Дана система повинна 

працювати оперативно, мобільно й бути наділена достатньою владою в боротьбі 

проти несумлінних виробників. Структура повинна мати повноваження й 

здійснювати щоденне приймання громадян, розкриваючи проблеми, пов'язані з 

виробництвом продукції низької якості й доповідати щомісяця адміністрації про 

результати роботи з даного напрямку. 

Таким чином, проведений аналіз особливостей державного регулювання 

хлібопекарської галузі довів, що основними причинами недостатнього розвитку 

галузі з хлібопечення є: нестача фінансових коштів; неналагодженість системи 

надійного забезпечення підприємств борошном, допоміжною сировиною та 

іншими інгредієнтами для виробництва хліба та хлібобулочних виробів; недолік 

кваліфікованих кадрів; зношеність обладнання, відсутність спеціалізованих 
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сервісних центрів з ремонту хлібопекарського технологічного обладнання; 

високий ступінь невизначеності становища підприємств, що орендують 

приміщення для виробництва хліба; високий рівень конкуренції з боку виробників 

хліба і хлібобулочних виробів інших регіонів; обмежений доступ виробників 

хліба і хлібобулочних виробів до ринків фінансових, трудових, матеріально-

технічних та інформаційних ресурсів; недостатній приплив приватних інвестицій. 

Враховуючи те, що значна частка продукції хлібопекарської галузі підлягає 

державному ціновому регулюванню на хліб та хлібобулочні вироби і має 

стратегічне значення, інноваційно-інвестиційні процеси в цій галузі є 

стратегічним напрямком, здатним забезпечити продовольчу безпеку України; 

збільшити економічний потенціал країни; підвищити конкурентоспроможність 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках; поліпшити якість і 

підвищити рівень життя населення.  

Оскільки, важливою передумовою зростання ефективності діяльності галузі в 

цілому є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та 

фінансової інфраструктури, то сьогодні всі підприємницькі структури 

хлібопекарської галузі користуються послугами комерційних банків, бірж 

(товарно-сировинних, фондових, праці), інноваційних фондів тощо. Окрім того, 

безпосередній вплив на результативність діяльності хлібопекарської галузі 

справляє належний розвиток виробничої інфраструктури: комунікацій, 

спеціалізованих інформаційних систем, транспорту, торгівлі тощо. Так, 

спеціалізовані інформаційні системи дозволяють забезпечити динамічну 

координацію дій за рахунок сучасних засобів зв’язку, програмних продуктів та 

комп’ютерної техніки.  

Насамкінець зазначимо, що вітчизняна хлібопекарська галузі постійно 

стикається з низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю 

достатніх ресурсів, проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази 

тощо. В цих умовах проблеми підвищення економічної ефективності найповніше 

вирішуються тими суб’єктами підприємницької діяльності, які раціонально 

використовують сировинний потенціал, природно-кліматичні особливості, 
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територіальне розміщення та фінансові ресурси.  

 

2.2 Діагностика ринку хлібопекарської продукції України  

 

Історія становлення хлібопечення України – це шлях від механізованих 

пекарень та хлібозаводів до акціонерних товариств з розширеним асортиментом і 

відкриттям власних торговельних мереж, де на частку потужних 

високомеханізованих підприємств на ринку хлібобулочних виробів припадає до 

85-90%. Але однією з проблем великих підприємств залишається фізична та 

моральна застарілість основного обладнання – оновлення хлібопекарського 

обладнання по галузі складає лише 10%, при чому зношеність основних засобів 

виробництва 80%, що удвічі перевищує нормативи [63; 64]. Щорічно в Україні 

виробляється близько 2 млн. т хліба та хлібобулочних виробів, понад 70% від 

загального обсягу випікають великі промислові підприємства, решту – приватні 

пекарні, мережа торгівлі, великі супермаркети та інші виробники.  

Хлібопекарська галузь завжди була одним із стабільних секторів 

національної економіки України. Питома вага хлібопекарської галузі в 

загальнонаціональному обсягу реалізованих в 2011 році харчових продуктів 

склала біля 5,4%, а валова вартість – 6,5 млрд. грн. [34; 58]. Виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів з 1955 р. по 1985 р. постійно зростало і в найкращі роки 

вимірювалось млн. т: у 1955 р. – 4,3 млн. т, у 1960 р. – 4,4 млн. т, 1965 р. – 6.0 

млн. т, 1970 р. – 6,7 млн. т, 1975 р. – 6,9 млн. т, 1980 р. – 7,4 млн. т, 1985 р. – 7,4 

млн. т, 1990 р. – 6,7 млн. т. [34; 58]. В сучасній Україні обсяги виробництва хліба 

значно знизились, так, зокрема, у 2012 р. було вироблено 1,6 млн. т, що в 1,3 рази 

менше обсягу виробництва даного продукту у 2007 р. та 4,2 рази менше – ніж у 

1990 році [118]. 

Проведений аналіз свідчить, що інтенсивний розвиток галузі хлібопечення в 

Україні гальмує наявність наступних проблем: скорочення споживання хліба в 

Україні (щорічне в середньому на 60 тис. т скорочується вироблення хлібу); 

щорічне зниження частки зерна з високими хлібопекарськими властивостями, 
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значне збільшення домішок, зниження якісних і смакових властивостей хліба, 

зростання його ціни; моральне та фізичне застарівання хлібопекарського 

обладнання вітчизняних хлібозаводів; відсутність якісних і недорогих інгредієнтів 

для виготовлення хлібопродукції; жорстке державне регулювання процесу 

ціноутворення на хліб і хлібобулочні вироби, що призводить до формування 

низької рентабельності їх виробників; відносно низький термін зберігання хліба й 

хлібобулочних виробів; майже відсутність поширення принципово нових 

технологій, особливо виробництво заморожених напівфабрикатів, що вимагають 

допікання в роздрібній мережі; слабка фінансово-економічна підтримка галузі 

державними органами, яка значно знижує темпи розвитку хлібобулочної 

промисловості; відсутність ефективного інвестора, здатного активізувати 

інноваційну діяльність на підприємствах галузі, державного регулювання як в 

області фінансової, так і правової підтримки.  

Ринок хліба і хлібобулочних виробів України на 99% представлений 

продукцією вітчизняного виробництва. В національній хлібопекарській галузі 

попит практично дорівнює пропозицію, але внаслідок фінансової кризи 2008-2009 

рр. в хлібопекарській галузі зафіксовано спад виробництва (табл. 2.3, рис. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Основні показники діяльності хлібопекарської галузі в Україні  

за 2009-2013 рр. 

 
Показники 2009 2010 2011 2012 2013 

Випуск виробів хлібобулочних, 
тис. т 

1826 1725 1694 1607 1511 

Рентабельність операційної 
діяльності, % 

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

Індекс цін виробників хліба і 
хлібобулочних виробів, % 

108,3 116,5 100,7 98,5 98,2 

Обсяг товарообороту хліба і 
хлібобулочних виробів, млн. грн. 

2631 2883 2636 1803 2009 

Джерело: [104;105;106] 
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Рис. 2.3. Динаміка виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні 

Побудовано автором за даними: Джерело: [104;105;106] 

 

Аналізуючи дані табл. 2.3 та рис. 2.3, можна зробити висновок, що випуск 

хлібобулочних виробів за період за 2009-2013 р.р. зменшився на 315 тис. т, тобто на 

17%. Таке зменшення пояснюється падінням обсягів виробництва хліба і 

хлібобулочних виробів внаслідок не тільки дії кризи 2008-2009 рр., а й скорочення 

населення країни, зниження його купівельної спроможності, зміни структури 

споживання хлібу, яке пояснюється декількома факторами: випіканням хліба 

невеликими пекарнями і сільським населенням самостійно, відсутністю дешевого 

хлібу промислового виробництва на селі, і, як наслідок, припинення вигодовування 

худоби хлібом. 

Як видно з рис. 2.3 практично всі показники діяльності галузі за період 

2009-2013 рр. знизились, а деякі (наприклад рентабельність) – до 50%. Це 

пояснюється тим, що виробництво та продаж хліба в Україні регулюється 

місцевою владою, яка може встановлювати граничну норму рентабельності для 

окремих сортів соціального хліба, що сприяло розвитку виробництва «дорогих» 

сортів та зменшувало залежність виробників хліба від державного регулювання, 

але падіння платоспроможності населення обмежує розвиток цього напряму 

виробництва.  

На сьогоднішній день на ринку хлібопекарства відбувається укрупнення і 

концентрація виробництва, формування вертикально інтегрованих структур із 
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замкнутим циклом виробництва – від виробництва борошна до випуску 

хлібопродуктів. Ряд ключових гравців ринку наведено в таблиці 2.4 і на рис. 2.4  

Таблиця 2.4 

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів по підприємствах України, т 

Назва підприємства Роки 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 

ВАТ «Одеський Коровай» (Одеська обл.) 70841 67674 68525 

ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10» (м. Київ) 63798 60376 60175 

ДП «Вінницяхліб» ВАТ «Концерн Хлібпром» (Вінницька обл.)  56801 54773 49936 

ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничі» (Харківська обл.)  29060 31486 46901 

ЗАТ «Хлібозавод «Салтовський» (Харківська обл.)  37159 41010 46806 

ВАТ «Хліб» (Дніпропетровська обл.)  37719 40961 44715 

ВАТ «Черкасихліб» (Черкаська обл.)  42463 39430 37579 

Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Філія ВАТ «Коровай» «Луганський хлібокомбінат» (Луганська обл.) 23887  21429 36612 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11» (м. Київ)  37899 35143 34817 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №2» (м. Київ)  35911 32203 30679 

ВАТ «Миколаївхліб» (Миколаївська обл.)  20640 30880 29823 

ВАТ «Житомирхліб» (Житомирська обл.)  29392 26973 27795 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 12» (м. Київ)  32883 29514 27540 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 4» (м. Київ)  31644 30180 26244 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 1» (м. Київ)  37639 31753 26041 

ВАТ «Чернігівський хлібокомбінат» (Чернігівська обл.)  25785 26364 25915 

ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 6» (м. Київ)  31095 27439 25710 

ВАТ «Донецький хлібокомбінат» (Донецька обл.)  29282 26646 25279 

ТОВ «Хмельницький комбінат» (Хмельницька обл.)  33545 31242 24514 

ТОВ «Хлібзавод №10» (Дніпропетровська обл.)  14098 24829 28706 

Джерело:статистичні дані Держхарчопрому України. Укрхлібпрому 
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Рис. 2.4. Питома вага регіонів у загальнодержавному обсязі виробництва 

зернових, борошна та хлібопекарської продукції у 2013 році 
 

Джерело:статистичні дані Держхарчопрому України,  Укрхлібпрому 
 
На деяких хлібопекарських підприємствах частка майна належить органам 

місцевої влади, однак впливу на їхню діяльність вони фактично не мають. 

Виключенням є ЗАТ «Хліб Києва», створене на основі компаній «Київмлин» і 

«Київхліб». Київська міськрада, що представляє інтереси територіальної громади 

столиці України, як внесок у статутний фонд ЗАТ «Хліб Києва» внесла 50% акцій 

«Київхліба» і 100% акцій ЗАТ «Київмлин», натомість отримала в «Хлібі Києва» 

51% акцій.  

Аналіз наведених даних дозволив визначити особливості інтеграційних 

процесів, які відбуваються у хлібопекарської галузі (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Особливості інтеграційних процесів  

у хлібопекарській промисловості України 

 
Особливості інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості України та їх впливу на 
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фінансовий стан підприємств галузі 

1. Соці
альні 

Зниження чисельності населення → зменшення попиту й обсягів виробництва продукції 
підприємств → поява необхідності в реалізації інтеграційних зв'язків з метою реконструкції 
виробництва. 
Зміна статевовікового складу, культурних цінностей, розвиток міграційних процесів → 
ускладнення споживчого попиту → розширення асортиментів хлібобулочної продукції → 
впровадження новітніх рецептур → кооперація хлібопекарських підприємств. 

2. Тех-
нологі
чні 

Недостача або зношування технологічного устаткування → об'єднання з підприємством, що 
володіє прогресивним устаткуванням і новітніми технологіями по виробництву продукції. 

3. Сир
овинні 

Наявність у сільськогосподарських підприємств сировини для виробництва хлібобулоч-
ної продукції → об'єднання із хлібопекарськими підприємствами з метою забезпечення 
збуту сировини. 
Відсутність у хлібопекарських підприємств сировини для виробництва хлібобулочної 
продукції → об'єднання із сільськогосподарським підприємством з метою вигідного 
придбання сировини в одного постачальника. 

4.Екон
омічні 

Поліпшення рівня життя населення → підвищення попиту на елітні сорти хліба → об'єд-
нання зусиль підприємств для розробки асортиментів, що задовольняє сучасний попит 
споживача. 
Підвищення цін на сировину, послуги для промислових виробництв → об'єднання хлі-
бопекарських підприємств із метою здешевлення продукції за рахунок збільшення обсягів 
виробництва. 

5. Кон-
курент
ні 

Посилення конкуренції на ринку хліба й хлібобулочних виробів → формування горизон-
тально інтегрованих структур з метою збільшення частки на ринку, придбання спеціалі-
зованого устаткування й залучення кваліфікованого персоналу. 

6. Пол
ітичні 

Антимонопольне законодавство України → формування вертикальних інтегрованих 
структур на корпоративній основі й горизонтально інтегрованих структур на контрактній 
основі. 
Відсутність державної підтримки хлібопекарським підприємствам, податкові режими, 
тарифні методи регулювання технологічного устаткування → об'єднання хлібопекарських 
підприємств. 

Складено автором 

 
На наш погляд, інтеграційні процеси в хлібопекарській галузі України 

мають як негативний, так і позитивний вплив на фінансовий стан підприємств 

галузі. Негативний вплив відбивається у падінні виробництва, веде до 

недоспоживання населенням хлібобулочних виробів, позитивний – у 

стимулюванні об'єднання підприємств із метою структурної перебудови 

виробництва. 

При аналізі інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості 

України та їх впливу на фінансовий стан підприємств можна виділити кілька 

особливостей їх розвитку. По-перше,  інтеграційні процеси в хлібопекарській 

промисловості України характеризуються перевагою угод по поглинанню 

хлібопекарських підприємств. По-друге, основними напрямками інтеграційних 

процесів у хлібопекарській промисловості України є горизонтальні й вертикальні 

формування, причому з перевагою останніх, тому що горизонтальні формування 
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перебувають під контролем Антимонопольного комітету й дуже часто 

реалізуються шляхом контрактної взаємодії підприємств. По-третє, основними 

мотивами інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості є: 

нарощування частки на ринку хліба й хлібобулочних виробів, усунення 

конкурентів, придбання нових технологій і завоювання нових ніш у 

хлібопекарському бізнесі, а також одержання гарантованого ринку збуту 

сировини для виробництва хлібобулочної продукції. По-четверте,  результати 

діяльності вже інтегрованих підприємств виражаються в оснащенні хлібозаводів 

новим обладнанням, спеціалізації, кооперації й концентрації виробництва, 

одержанні доступу до нових технологій виробництва й нових методів управління 

підприємством, залученні додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, 

підвищенні кваліфікації кадрів в області технології виробництва нових 

хлібобулочних виробів, а також освоєння методів просування продукції на ринок 

країни. 

Таким чином, на ринку хліба й хлібобулочних виробів України в цей час 

присутні три групи учасників: традиційні виробники – великі й середні 

підприємства; міні-пекарні; мережні роздрібні торговельні компанії (виробництво 

хлібобулочних виробів з напівфабрикатів). Кожна група учасників має свою 

орієнтованість на ті або інші сегменти ринку. Проведемо аналіз сегментів ринку 

хлібопекарської продукції за ціновою ознакою та ступенем інтеграції 

виробництва і розподілу (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Сегменти ринку хліба й хлібобулочних виробів України 

Складено автором 

 

Орієнтованість різних груп виробників на різні сегменти ринку хліба й 

хлібобулочних виробів представлено в табл. 2.6.  

  Таблиця 2.6   

Орієнтація учасників ринку хліба й хлібобулочних виробів на ринкові сегменти за 

рівнем інтеграції  
Сегменти ринку Традиційні 

виробники 
Роздрібні торговельні 

мережі 
Міні-

пекарні 
1 За видами продукції 

1.1 Хліб 1 2 2 
1.2 Батони 1 1 1 

1.3 Дрібноштучні і здобні вироби 2 2 1 
1.4 Хлібобулочні вироби з корисними 
добавками 2 1 2 

2 За ціновими категоріями 
2.1 Регульовані ціни на хліб «соціального» 
попиту (соціально-значимі сорти хліба) 1 2 2 
2.2 Нерегульовані ціни на нетрадиційні 
хлібобулочні вироби 2 1 1 

3 За рівнем інтеграції 

3.1 Об’єднання, представлені на локальних 
ринках 1 2 1 

3.2 Об’єднання, представлені на 
регіональних ринках  2 1 3 

3.3 Об’єднання, представлені на 
національних ринках  3 1 3 

Примітка: 1 – основна ніша; 2 – не основна ніша; 3 – виробник у даному сегменті не 

представлений. 

За ступенем інтеграції 

Сегменти ринку хліба та хлібобулочних виробів 

За видами продукції 

Хліб Хлібобулочні вироби з 

корисними добавками 

Дрібноштучні і здобні 
вироби 

Регульовані ціни (хліб 
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Складено автором 

Як видно з табл. 2.6, три групи учасників ринку мають різну орієнтацію на 

сегменти ринку. Це обумовлене їхніми конкурентними перевагами й 

співвідношенням сильних і слабких сторін компаній. Визначимо рівень 

концентрації галузі. Ринок характеризується наявністю бар'єрів входу на ринок 

потенційних учасників: жорстке державне регулювання галузі, сформоване місце 

хліба як «традиційного» продукту в свідомості споживачів, недиференційованість 

продукту, розвиток роздрібних мереж, що реалізують політику низьких цін і 

відкривають власні пекарні. 

Для проведення аналізу структури галузевих ринків була використана 

структурна модель індексів, яка включає дані тільки по декількох найбільших 

товаровиробниках [11, С.1168-1169, 1171]. Такі індекси використовуються в 

антимонопольній практиці США. Її використання дозволяє одержати інформацію 

не тільки про частки ринку, але й безліч інших важливих показників – 

популярність марок, лояльність, цикли споживання, структуру покупців і т.п. При 

використанні даної моделі визначаються три-  або чотиридольні індекси 

концентрації: у них включаються частки, відповідно, трьох і чотирьох найбільших 

постачальників у загальному вартісному обсязі ринку. Значення цих індексів 

прийнято інтерпретувати в такий спосіб (табл.2.7): 

Таблиця 2.7 

Інтерпретація даних розрахунків структурної моделі рівня галузевої конкуренції 

[11, С.1168-1169, 1171] 

 

Індекс 
Висока 

концентрація 
Помірна 

концентрація 
Низька 

концентрація 

Тридольний індекс (СR–3) Більше 70 45–70 Менш 45 

Чотиридольний індекс ( CR–4) Більше 75 50–75 Менш 50 
 

Часовий інтервал – з 2007 р., тобто до настання та після подолання наслідків 

кризи 2008 р., після якого й стала формуватися нинішня структура більшості 

галузей товарів масового попиту – у тому числі хліба (табл. 2.8).  
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Таблиця 2.8 

Індекси концентрації рівня конкуренції  

на ринку хліба й хлібобулочних виробів України 
Індекси концентрації 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Тридольний індекс (СR–3) 49% 50% 48% 49% 50% 52% 

Чотиридольний індекс (CR–4) 57% 66% 65% 57% 58% 62% 

Розраховано автором за даними Джерело: [104;105;106] 

 

Підприємства, які включені в розрахунок індексу концентрації рівня 

конкуренції на ринку хліба й хлібобулочних виробів України, представлені в табл. 

2.9.  

Таблиця 2.9 

Частки підприємств, включених у розрахунок індексу на ринку хліба й 

хлібобулочних виробів України 

 
Виробник 2009 2010 2011 2012 2013 

ЗАТ «Хліб Києва» 19% 19% 27% 30% 20% 

Асоціація «Донбасхліб» 11% 10% 12% 8% 15% 

ЗАТ «Холдинг «ТіС» 18% 17% 3% 9% 14% 

ВАТ «Концерн Хлібпром» 6% 3% 8% 8% 5% 

Холдинг «Хлібні Інвестиції» 2% 7% 7% 8% 10% 

ЗАТ «Укрзернопром» 2% 2% 8% 8% 8% 

ВАТ «Коровай» (Луганська область) • • 7% 7% 10% 

ВАТ «Одеський коровай» 2% 2% 2% 3% 3% 

Сума  58% 58% 74% 81% 85% 

Інші  42% 42% 26% 19% 15% 

Джерело:статистичні дані Держхарчопрому України. Укрхлібпрому 

 

Таким чином, всі показники, які характеризують стан ринку хлібобулочних 

виробів України можна звести в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Показники, що характеризують стан ринку хлібобулочних виробів України 

Показник 2009 р. 2013 р. 
2013 р. до 2009 р., 

% (+/– ) 

Обсяг ринку, тис. т 1826 1511 –17,2 

Динаміка ринку (річний темп росту ринку)  62,4 103,2 +65,4 

Рентабельність ринку,%  17,0 15,7 –7,6 

Коефіцієнт ринкової концентрації (СR-3)  48,0 49,0 +2,1 

Індекс Герфіндаля-Гіршмана (IHH)  824,3 616,9 –25,2 

Кількість учасників ринку, од.  203 188 –7,4 

Кількість суб'єктів малого підприємництва 

на ринку 
534 468 –14,1 

Розраховано автором за даними: [104;105;106] 
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Дані табл. 2.10 довели, що ринок хлібобулочної продукції характеризується 

щорічним зростанням споживання хліба на душу населення, постійним 

підвищенням цін, загостренням конкуренції, скороченням ємності, надлишком 

потужностей хлібопекарських підприємств, представленістю продукцією 

місцевих регіональних виробників, мінімальній маржі виробника, наявністю 

бар'єрів входу на ринок малих хлібопекарських підприємств. 

 

2.3. Дослідження фінансового стану хлібопекарської галузі України 

 

Фінансовий стан хлібопекарської галузі визначає реальну та потенційну її 

фінансову спроможність забезпечувати фінансування поточної діяльності, певний 

рівень саморозвитку галузі та погашення зобов'язань перед суб’єктами 

господарювання. Діагностика фінансового стану – це процес ідентифікації якості 

фінансового стану підприємств та визначення чинників, які впливають на його 

фінансові параметри. На думку більшості вчених (О. Є. Найденко, С.В.Приймак, 

О.В.Раєвнєвої, О.А.Сметанюк та ін.) діагностику фінансового стану та визначення 

стратегічних орієнтирів управління фінансовими ресурсами можна здійснювати за 

допомогою наступної схеми (рис.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.6. Схема діагностики фінансового стану та визначення стратегічних орієнтирів 

управління фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі 
 

Складено автором на основі [110, С.74-80; 79, С.162-170; 114;90; 137] 
 
 
Як видно з рис.2.6 величина фінансового потенціалу хлібопекарської галузі 

відбиває не тільки сукупність усіх фінансових ресурсів, які сприяють досягненню 

стратегічних цілей, а й результат використання фінансових ресурсів у 

визначеному періоді часу. 

Запропонований методичний підхід до діагностування фінансового стану 

хлібопекарської галузі враховує взаємовплив різних його складових по 

фінансових ресурсах і характеру їх залучення до господарського обороту 

(наявність, якості поповнення, розподілу, використання) (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Удосконалений механізм управління фінансовими ресурсами на 

підприємствах хлібопекарської галузі 
Складено та розраховано автором 
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Основною методичного підходу є виявлення можливості формування так 

званого ресурсного адаптеру, де зовнішні й внутрішні фактори оцінюються за 

допомогою показників, об'єднаних за ознакою їх приналежності до певної групи 

складових ресурсів і які формують єдиний інтегральний показник ефективності 

використання фінансових ресурсів. Він у свою чергу припускає врахування 

умотивованості кожної з підсистем управління на раціональність використання 

фінансових ресурсів по «підсумкових» показниках функціонування підприємства, 

а також об'єктивне оцінювання сильних і слабких сторін його діяльності. 

 У зв’язку з тим, що як показав проведений аналіз, 8-10 потужних компаній 

мають обсяги виробництва хлібопродукції на суму понад 110 млн. грн. і займають 

49% українського ринку хлібопродуктів, саме на аналізі фінансових результатів 

діяльності ми і зосередимося. Кожна з цих компаній займає частку ринку – від 3% 

до 14%. Решта – регіональні підприємства з незначними обсягами виробництва та 

ступенем впливу на конкуренцію в галузі. Тому результати аналізу фінансового 

стану цих підприємств хлібопекарської галузі доцільно прирівняти до стану 

управління фінансовими ресурсами всієї галузі. 

Діагностику фінансового стану хлібопекарської галузі пропонується 

проводити за допомогою розрахунку інтегрального показника за визначеними 

складовими: фінансової стійкості; фінансової безпеки; фінансової рівноваги; 

рентабельності. На нашу думку, аналіз фінансового стану за запропонованими 

чотирма складовими дасть змогу комплексно оцінити ефективність використання 

фінансових ресурсів, виявити проблеми фінансового стану, причини їх 

виникнення та визначити методи щодо покращення ситуації. 

Методичний підхід побудований на наступних принципах: а) показники, за 

допомогою яких визначається інтегральний показник фінансового стану 

підприємств хлібопекарської галузі, повинні перебувати у взаємозв'язку один з 

одним і бути пов'язані зі специфікою хлібопекарської галузі; б) повинні 

враховувати мінливість окремих підсистем управління під впливом найбільш 

суттєвих факторів. За допомогою запропонованого методичного підходу 

проведено варіантні розрахунки й на їхній основі визначено можливі зміни 
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показників і встановлено ступінь їх впливу на кінцевий результат функціонування 

підприємства. 

При діагностиці фінансового стану підприємства існує проблема відбору 

показників, що мають найбільший вплив на фінансовий стан і на базі яких можна 

побудувати факторну модель. Сильною рисою факторного підходу є те, що в 

процесі проведення розрахунків початкові дані проходять стандартизацію та 

нормування і втрачають при цьому розмірність. Це дає змогу використовувати 

модель для аналізу різних періодів без додаткової корекції на інфляцію. Для цього 

скористаємось найпростішим і найстарішим методом відбору показників – це 

метод головних компонент (правило Кайзера), за яким визначаються ті головні 

компоненти, які перевершують середнє значення (середню вибіркову дисперсію 

координат вектора даних). Правило Кайзера добре працює в тих випадках, коли є 

декілька головних компонент (не більш ніж 3), набагато переважаючих середнє 

значення, а решта показників, де власні числа менше нього, до подальшого 

аналізу не включаються. 

Дослідження базуються на даних фінансової звітності підприємств 

хлібопекарської галузі, які займають найбільший обсяг продаж на ринку.  Перелік 

цих підприємств (Додаток А), умовні позначки показників фінансового аналізу 

(Додаток Б), значення цих показників за останні 5 років наведені у додатку А.  

Результати розрахунку методом головних компонент для чотирьох 

складових діагностики фінансового стану наведено на рис. 2.8 – 2.11.  

 

Рис. 2.8. Лістинг факторного аналізу за першою складовою "ФІНАНСОВА 

СТІЙКІСТЬ" 
Розраховано автором 
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Як видно з даних рис.2.8, на величину першої складової "ФІНАНСОВА 

СТІЙКІСТЬ" мають вплив лише 2 компоненти (2 фактори), до яких потрапили всі 

показники фінансової стійкості. Таким чином для компонент другої складової 

діагностики фінансового стану хлібопекарської галузі характерна наступна 

залежність від стандартизованих показників: 

 

F11 = 1/5,765346•(0,997148•Кен – 0,997148•Ккпк – 0,990306•Кфз – 0,990306•Кф + 

0,900197 •Кос + 0,998408 •Кфс) 

F12 = 1/1,234654•0,995916·Кін 

 

Фінансовий стан підприємств за складовою "ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ" 

оцінюється за допомогою інтегрального показника (ІФС):  

ІФС =ΣFi= F11+ F12.                                                            2.1       

Аналогічно проведемо розрахунок інтегральних показників останніх 3-х 

складових. 

 

Рис. 2.9. Лістинг факторного аналізу за другою складовою "ФІНАНСОВА 

БЕЗПЕКА" 
Розраховано автором 

Як видно з даних рис.2.9, на величину другої складової "ФІНАНСОВА 

БЕЗПЕКА" також мають вплив лише 2 компоненти (2 фактори), до яких 

потрапили всі показники фінансової безпеки. Таким чином для компонент другої 

складової характерна наступна залежність від стандартизованих показників: 
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F21 = 1/6,084193•(–0,845978•Ктл + 0,968872•Кзл + 0,999569•Клз – 0,969598•Клк – 

0,783062•Ккдз – 0,96449•Кма – 0,973185•Кса) 

F22 = 1/1,9115807•0,999987•Кал 

 

Фінансовий стан підприємств за складовою "ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА" 

оцінюється за допомогою інтегрального показника (ІФБ):  

 

       ІФБ =ΣFi= F21+ F22.                                              2.2 

 

 

Рис. 2.10. Лістинг факторного аналізу за третьою складовою "ФІНАНСОВА 

РІВНОВАГА" 
Розраховано автором 

 

Як видно з даних рис.2.10, на величину третьої складової "ФІНАНСОВА 

РІВНОВАГА" також мають вплив лише 2 компоненти (2 фактори), до яких 

потрапили всі показники фінансової рівноваги. Таким чином для компонент 

третьої складової характерна наступна залежність від стандартизованих 

показників: 

 

F31 = 1/6,005284•(–0,979517•Кзок – 0,916755•Комок + 0,735502•Кодз + 0,995309•Кокз 

– 0,926234•Ккзп + 0,855226•Кфр) 

F32 = 1/2,994716•(– 0,916755• Комк + 0,735502•Когп – 0,730841•Ка 
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Фінансовий стан підприємств за складовою "ФІНАНСОВА РІВНОВАГА" 

оцінюється за допомогою інтегрального показника (ІФР):  

 

ІФР =ΣFi= F31+ F32.                                                 2.3 

 

 

Рис. 2.11. Лістинг факторного аналізу за четвертою складовою 

"РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ" 

Розраховано автором 

 

Як видно з даних рис. 2.11, на величину четвертої складової 

"РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ" має вплив лише 1 компонента (1 фактор), до якого 

потрапили найбільш впливові показники рентабельності. Показник Крпв – 

рентабельність поточних витрат слабо впливає на фінансовий стан 

досліджуваних. Тобто, цей показник може бути виключений для скорочення 

числа змінних. 

Таким чином для компонент четвертої складової характерна наступна 

залежність від стандартизованих показників: 

 

F41 = 1/8,036691•(0,995597•Кзро + 0,999914•Кчро +0,999213•Крд – 0,999726•Кзр 

+0,990588•Ктр +0,999934•Кргр – 0,999832•Кра – 0,999891•Крвк) 
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Фінансовий стан підприємств за складовою "РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ" 

оцінюється за допомогою інтегрального показника (ІР):  

 

ІР = F41.                                                    2.4  

Таким чином, за допомогою методу Кайзера (головних компонент) були 

виявлені показники, які не виявляють впливу на рівень використання фінансових 

ресурсів в хлібопекарської галузі; після виключення їх запропонована нова 

система показників, що дозволяє комплексно оцінити рівень використання 

фінансових ресурсів (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Ефективність використання фінансових ресурсів по визначальних факторах 

Найменування показників 

Блок 1. Фінансова стійкість (ФС) 

1 Інтегральний показник фінансової стійкості: 
F11 = 1/5,765346•(0,997148•Кен – 0,997148•Ккпк – 0,990306•Кфз – 0,990306•Кф + 
0,900197•Кос + 0,998408 •Кфс) 
F12 = 1/1,234654•0,995916·Кін 
коефіцієнт економічної незалежності (Кен); коефіцієнт концентрації позикового капіталу 
(Ккпк); коефіцієнт фінансової залежності (Кфз); коефіцієнт фінансування (Кф); коефіцієнт 
реальної вартості основних засобів у валюті балансу (Кос); коефіцієнт інвестування (Кін); 
коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) 

Блок 2. Фінансова безпека (ФБ) 
2 Інтегральний показник фінансової безпеки: 
F21 = 1/6,084193•(–0,845978•Ктл + 0,968872•Кзл + 0,999569•Клз – 0,969598•Клк – 
0,783062•Ккдз – 0,96449•Кма – 0,973185•Кса) 
F22 = 1/1,9115807•0,999987•Кал 
коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал); коефіцієнт термінової ліквідності (Ктл); коефіцієнт загальної 
ліквідності (Кзл); коефіцієнт ліквідності запасів (Клз); коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках 
(Клк); коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (Ккдз); коефіцієнт 
мобільності активів (Кма); коефіцієнт співвідношення активів (Кса) 

Блок 3. Фінансова рівновага (ФР) 
3 Інтегральний показник фінансової рівноваги: 
F31 = 1/6,005284•(–0,979517•Кзок – 0,916755•Комок + 0,735502•Кодз + 0,995309•Кокз – 0,926234•Ккзп 
+ 0,855226•Кфр) 
F32 = 1/2,994716•(– 0,916755• Комк + 0,735502•Когп – 0,730841•Ка 
загальна оборотність капіталу (Кзок); оборотність мобільних коштів (Комк); оборотність матеріальних 
оборотних коштів (Комок); оборотність готової продукції (Когп); оборотність дебіторської 
заборгованості (Кодз); оборотність кредиторської заборгованості (Кокз); коефіцієнт автономії (Ка); 
коефіцієнт концентрації залученого капіталу (фінансової напруженості) (Ккзп); коефіцієнт 

фінансового ризику (Кфр) 

Блок 4. Рентабельність (Р) 
4 Інтегральний показник рентабельності: 
F41 = 1/8,036691•(0,995597•Кзро + 0,999914•Кчро +0,999213•Крд – 0,999726•Кзр +0,990588•Ктр 
+0,999934•Кргр – 0,999832•Кра – 0,999891•Крвк) 
загальна рентабельність обороту (Кзро); чиста рентабельність обороту (Кчро); рентабельність доходу 
(Крд); загальна рентабельність (Кзр); рентабельність трудових ресурсів (Ктр); рентабельність 
господарських ресурсів (Кргр); рентабельність активів (Кра); рентабельність власного капіталу (Крвк) 
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Блок 5. Коригувальні коефіцієнти (К1, К2, К3) 
Інтегральний показник фінансового стану підприємства 

Іфс = К1·ІФС+ К2·ІФБ+ К3·ІФР+ К4·ІР
 

Складено автором 

 

Сутність запропонованого методичного підходу зводиться до наступного: 

– визначається масив вихідних даних, що включають у себе показники, 

згруповані в наступні блоки: а) фактори фінансової стійкості; б) фактори 

фінансової безпеки; в) фактори фінансової рівноваги; г) фактори рентабельності; 

– установлюється нормалізований рівень окремих показників за допомогою 

багатовимірного факторного аналізу;  

– приймаються у вигляді вихідних коригувальні коефіцієнти. Експерти в 

області галузевої економіки оцінили вплив показників фінансової стійкості на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину коефіцієнта К1), 

вплив показників фінансової безпеки на ефективність використання фінансових 

ресурсів (через коефіцієнт К2), вплив показників фінансової рівноваги на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину коефіцієнта К3); 

вплив показників рентабельності на ефективність використання фінансових 

ресурсів (через величину коефіцієнта К4); 

– визначається перелік індексів ефективності використання кожної складової, 

що входять у виділені блоки; установлюється питома вага кожного із блоків 

факторів; уводиться інтегральний показник оцінювання  ефективності 

використання фінансових ресурсів Іфс підприємства; 

 – проводиться аналіз за розглянутими вище показниками, розраховується 

інтегральний показник оцінювання ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємства, ухвалюються рішення щодо формування підсистем 

управління фінансовими ресурсами.  

Інтерпретація Іфс наступна: а) 0,95 < Іфс ≤ 1,2 − зона високого рівня 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства; б) 0,45 < Іфс ≤ 0,95 

− зона нормального рівня ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства; в) 0,05 ≤ Іфс ≤ 0,45 − зона низького рівня ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства; г) Іфс < 0,05 − зона незадовільного 
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використання фінансових ресурсів (кризового стану). Чим вище рівень Іфс, тим 

вищою є ефективність використання фінансових ресурсів і якіснішою система 

управління діяльністю підприємства. 

Значення компонент та інтегральний показник фінансового стану для 

кожного підприємства представлено у табл.2. 12. 

Таблиця 2.12 

Узагальнені показники, що характеризують фінансовий стан підприємств 

хлібопекарської галузі у 2013 році 
 

Підприємство ІФС ІФБ ІФР ІР Іфс 

ЗАТ «Хліб Києва» 1,681076 -0,24637 0,391809 0,639031 1,146752 

Асоціація «Донбасхліб» 0,351825 -0,64448 0,064069 0,580761 0,13439 

ЗАТ «Холдинг «ТіС» -0,52836 0,1075 1,257395 0,038345 -0,14099 

ВАТ «Концерн Хлібпром» 0,710077  0,535715 -0,53169 0,414035 0,448788 
Холдинг «Хлібні Інвестиції» 1,45006  -0,56359 -0,27439 -0,1004 1,11389 

ЗАТ «Укрзернопром» -0,67336  0,642238 -0,25331 -0,43268 -0,40786 

ВАТ «Коровай» (Луганська область) -0,10534  -0,37853 -0,01834 -0,13651 -0,15755 

ВАТ «Одеський коровай» 0,663674 0,217227  0,629075 -0,33917 0,202313 

 

За допомогою кластерного аналізу було визначено групи кризових і не 

кризових підприємств хлібопекарської галузі та визначено інтервал значень 

інтегрального показника фінансового стану (табл.2.13). 

Таблиця 2.13 

Інтервал значень інтегрального показника фінансового стану, який 

відповідає не кризовому стану підприємства 
 

Роки Інтервал значення інтегрального показника не кризового 

стану підприємства 

2009 (-0,01984; 1,162503) 

2010 (-0,31252; -0,00778) 

2011 (0,173386; 1,239906) 

2012 (-0,01412; 1,194831) 

2013 (0,13439; 1,146752) 

 

Запропонований методичний підхід апробований на восьми підприємствах 

хлібопекарської галузі. Отримано наступні результати (рис. 2.12). 



 99 

 

Рис.2.12. Інтегральні показники оцінки фінансового стану на великотоварних 

хлібопекарських підприємствах 2009-2013 рр. 
 

Побудовано за розрахунками автора 

 

Аналіз показників, що визначають результативність ресурсних підсистем, 

свідчить про наявність низького рівня ефективності використання ресурсів на 

27% підприємств, нормального рівня на 18%, високого рівня на 55%.  

Найважливішими факторами, здатними вплинути на зміну Іфс є особистісні 

фактори. Висновок важливий, тому що підвищення рівня професіоналізму може 

дати відчутний «поштовх» для росту рівня ефективності використання 

фінансових ресурсів, і як наслідок цього, вплинути на темпи економічного росту. 

На основі розрахунку інтегрального показника Іфс визначаються слабкі й сильні 

позиції, можливі заходи для реалізації можливостей, що виникають у 

зовнішньому середовищі, і заходи щодо переводу слабких позицій у більш сильні. 

Коли в процесі реалізації заходів буде спостерігатися наближення рівня Іфс до 

еталонних значень, то завдання даного етапу розвитку підприємства вважаються 

досягнутими. Далі висуваються нові стратегічні орієнтири, уводяться нові 

показники й починається новий цикл процесу управління фінансовим розвитком 

підприємства. Якщо ж у процесі реалізації заходів не буде спостерігатися 
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наближення до рівня еталонного значення Іфс, то виникає необхідність 

корегування управлінських заходів відповідно до моделі управління фінансовими 

ресурсами підприємства. Таким чином, розроблений методичний підхід є діючим 

інструментом процесу управління фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі 

й сприяє сталому розвитку.  

 

2.4. Аналіз фінансових ресурсів та їх використання у хлібопекарській 

галузі 

 
Фінансовий стан підприємства – це стан, за якого стає  можливим 

виконання головної мети його функціонування протягом тривалого часу. 

Очевидно, що це визначається виробництвом і реалізацією продукції, товарів, 

робіт і послуг в обсязі, що забезпечує приплив грошових коштів для забезпечення 

поточної діяльності та розрахунків за зобов'язаннями. Але найчастіше буває, що 

продукція реалізується нормально і прибуток у звітності є, а підприємство 

відчуває нестачу коштів для забезпечення витрат на виробництво і споживання, 

виконання зобов'язань і здійснення  накопичень для виробничого розвитку. 

Питання дослідження методів оцінювання функціонування фінансових ресурсів є 

актуальним і охоплює погляди багатьох вчених. Серед них Н.М. Дєєва, О.І. 

Дедіков, С.О. Комаринець, Г.В. Савицька, О.О. Шеремет та інші [30; 47; 111; 138].  

Аналізуючи погляди дослідників, слід зазначити, що в цілому показники 

оцінювання рівня функціонування фінансових ресурсів можна поділити на три 

групи: 1) показники оцінювання формування фінансових ресурсів (структура 

джерел фінансових ресурсів); 2) оцінювання розміщення фінансових ресурсів; 3) 

оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів. 

Саме за цією схемою проведемо аналіз фінансових ресурсів та їх 

використання на прикладі хлібопекарної галузі Рівненської області. 

Хлібопекарська галузь у Рівненській області представлена 70 підприємствами з 

виробництва хлібопекарської продукції, з них 6 – великотоварні хлібозаводи, 

частка яких на обласному ринку хліба становить понад 70%, 7 – пекарні 

районного споживчого товариства, 13 – спільні підприємства, решта – приватні 
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міні-пекарні. Статистичні дані для проведення аналізу фінансових ресурсів та їх 

використання на підприємствах хлібопекарної галузі наведені в Додатку В за 

даними статистичних щорічників по Рівненській області за 2009-2012 роки. 

Для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба та хлібобулочних 

виробів з 18 березня 2012 р. на хлібопекарські підприємства області постачається 

борошно, вироблене із зерна державного інтервенційного фонду, що відбивається 

на структурі джерел фінансових ресурсів. За даними офіційної статистики, 

динаміка обсягів виробництва хлібобулочних виробів в Рівненській області, як і в 

Україні, має стійку тенденцію до спаду (див. рис. 2.13).  

 

Рис. 2.13. Динаміка виробництва хлібобулочних виробів у 

 Рівненській області, тис. т. 
Розраховано за даними статистичного щорічника по Рівненській області 

 

Для того, щоб оцінити фінансові ресурси за джерелами формування та 

рівень їх використання в хлібопекарній галузі проведемо аналіз однорідності 

досліджуваних підприємств за ознакою "структура джерел фінансових ресурсів" 

методом кластерного аналізу. Для цього скористаємось пакетом прикладних 

програм STATISTICA 6. Вихідні дані для проведення аналізу фінансових ресурсів 

підприємств хлібопекарської галузі Рівненської області за джерелами формування 

наведено у додатку В. Результати розрахунків методом кластерного аналізу 

(лістинг програми STATISTICA 6) наведено на рис.2.14. Як видно з проведеного 

аналізу за напрямками формування фінансових ресурсів (структурою) всі 70 

досліджуваних підприємств поділяються на 4 групи (кластери) (див.рис.2.14). 
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Проведемо аналіз складу кожного з отриманих кластерів – групи 

підприємств, що мають однорідні специфічні ознаки структури фінансових 

ресурсів (табл. 2.14 – 2.17 та рис. 2.14 – 2.19). 

 

Рис. 2.14. Результати розрахунків методом кластерного аналізу 

(лістинг програми STATISTICA 6) 
Розраховано автором 

 

Перелік підприємств, що потрапили до складу першого кластеру наведено в 

табл. 2.14 та рис. 2.15. 

Таблиця 2.14 

Об’єкти (підприємства), які входять до складу кластеру 1 

Ум. 

позн 
Найменування підприємства 

П1 Веселий колобок, пекарня 

П2 Коровай, міні-пекарня 

П3 ВАТ "Дубнопродтовари" Рівненська обл., м. Дубно 

П4 ВАТ Здолбунівський хлібозавод Рівненська обл., м. Здолбунів 

П5 ВАТ Костопільський хлібозавод Рівненська обл., м. Костопіль 

П6 ДП Мізоцький хлібозавод ТОВ "Прогрес" Рівненська обл., смт Мізоч 

П9 ВАТ Острозький хлібозавод Рівненська обл., м. Острог 

П10 Приватне підприємство "Рокитнехліб" Рівненська обл., смт Рокитне 

П12 Виробничо-торгове підприємство Рівненська обл., смт Демидівка  

П14 Виробничо-торгове підприємство "Нептун" Рівненська обл., смт Демидівка 

П15 
Госпрозрахунковий відокремлений підрозділ "Демидівський виробничий підрозділ" 

Рівненська обл., смт Демидівка 

П17 ДП "Березнівське ВПП "Березнівського хлібокомбінату" Рівненська обл., м. Березне 



 103 

П18 ТОВ ВКФ "Вектор" Рівненська обл., смт Квасилів 

П20 КП "Мізоцький хліб" Рівненська обл., смт Мізоч 

П21 КП "Радивилівський хлібокомбінат" Рівненська обл., м. Радивилів 

П22 Приватне підприємство "Славутич" Рівненська обл., м. Здолбунів 

П23 Рокитнівський хлібозавод Рівненська обл., смт Рокитне 

П26 ТОВ "Вавіол" Рівненська обл., м. Дубно 

П33 ТОВ "Дубенський хлібозавод" Рівненська обл., м. Дубно 

П48 ТОВ "Трион" Рівненська обл., м. Здолбунів 

П52 ТОВ ВКП "Рімтон" м. Рівне 

П54 ТОВ "Пшеничка" м. Рівне 

П55 ТОВ торгова компанія "Картер" Рівненська обл., м. Дубно 

П59 ТОВ фірма "Нивакс" м. Рівне  

П65 ТОВ фірма "СОН" м. Рівне 

П67 Торгово-виробнича філія хлібозавод ПЛЮС Рівненська обл., м. Здолбунів 

 

Середньоквадратичне значення фінансових ресурсів підприємств першого 

кластеру за результатами аналізу наведено на рис.2.15. (табл. 2.14). 

 

 

Рис. 2.15. Середньоквадратичне значення фінансових ресурсів підприємств 

першого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 



 104 

 

Розраховано автором  

 

Як свідчать дані табл.2.14 та рис.2.15 до першого кластеру потрапили 

переважно невеликі підприємства з виробництва хлібопекарської продукції – 

приватні міні-пекарні (26 підприємств з 70 досліджених). 

Перелік підприємств, що потрапили до складу другого кластеру наведено в 

табл. 2.15 та рис. 2.16. 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.15 

Об’єкти (підприємства), які входять до складу кластеру 2 

Ум. 

позн 
Найменування підприємства 

П35 
Районний харчовий комбінат Острожского районного споживчого товариства Рівненська 
обл., м. Острог 

П38 
ДП "Хлібодар" КП "Хлібокомбінат рівненської райспоживспілки" Рівненська обл., смт 
Клевань 

П43 
Підприємство споживчої кооперації Корецький хлібокомбінат Корецької райспоживспілки 
Рівненська обл., м. Корець 

П46 
Виробничо-роздрібне підприємство "Хліб" Гощанського районного споживчого товариства 
Рівненська обл., смт Гоща 

П47 
Госпрозрахунковий відособлений підрозділ Мізоцького споживчого товариства "Дружба" 
Рівненська обл., смт Мізоч 

П49 КП "Хлібокомбінат рівненської райспоживспілки"м. Рівне 

П50 
КП "Хлібокомбінат" Млинівського районного споживчого товариства Рівненська обл., смт 
Млинів 

П53 СП хлібокомбінат Зарічненської райспоживспілки Рівненська обл., смт Зарічне 

П56 СП хлібокомбінат Костопільської райспоживспілки Рівненська обл., м. Костопіль 

П57 СП хлібокомбінат Сарненської райспоживспілки Рівненська обл., м. Сарни 

П58 Філія "Виробничник" КП Зарічненської райспоживспілки Рівненська обл., смт Зарічне 

П61 Хлібокомбінат Острозьского районного споживчого товариства Рівненська обл., с. Оженин 

П62 Хлібокомбінат Радивилівської райспоживспілки Рівненська обл., м. Радивилів 

П63 Хлібокомбінат районного споживчого товариства Рівненська обл.,  м. Дубно 

П64 Хлібокомбінат Березнівського РАЙСТ Рівненська обл.,м. Березне 

П66 Обласне виробниче об'єднання хлібопекарної промисловості м. Рівне 
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Рис. 2.16. Середньоквадратичне значення фінансових ресурсів підприємств 

другого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
Розраховано автором  

 

Як свідчать дані табл.2.15 та рис.2.16 до другого кластеру потрапили 

переважно середні підприємства з виробництва хлібопекарської продукції – 

пекарні районного споживчого товариства (16 підприємств з 70 досліджених). 

Перелік підприємств, що потрапили до складу третього кластеру наведено в 

табл. 2.16 та рис. 2.17. 

Таблиця 2.16 

Об’єкти (підприємства), які входять до складу кластеру 3 

Ум. 
позн 

Найменування підприємства 

П7 СП фірма "АРЕС" м. Рівне 
П8 СП "Маннгарт" м. Рівне 

П11 СП "КМФ лтд" м. Рівне 
П13 ДП ВТЗП "Надія" Рівненська обл., смт Мізоч 
П16 Дубенська філія ПП Фірми "Найджел" Рівненська обл., м. Дубно 
П19 Дочірнє підприємство "Малпром" ЗАТ "Рімал" м. Рівне 
П24 ВГП "Надія" Рівненська обл., с. Селище 
П25 ТОВ СП Фірма "Огуз" українсько-турецько-азербайджанське м. Рівне  
П28 СП фірма "Моноровія-інтернешел" українсько-ліберійське Рівненська обл., м. Кузнецовськ 
П31 СП Ново-рафалівський комбінат громадського харчування Рівненська обл., смт Рафалівка 
П32 СП Млинівський хлібокомбінат Рівненська обл., смт Млинів 
П34 СП Млинівське ВТО Рівненська обл., смт Млинів 
П39 СП Мізоцький хлібозавод Рівненська обл., смт Мізоч 
П40 СП Гощанський хлібокомбінат Рівненська обл., смт Гоща 
П60 ДП "Фактор" СП "Дубровицький хлібокомбінат" Рівненська обл., с. Висоцьк 
П68 СП "Дубровицький хлібокомбінат" Рівненська обл., м. Дубровиця 
П69 СП Володимирецький хлібокомбінат Рівненська обл., смт Володимирець 
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Рис. 2.17. Середньоквадратичне значення фінансових ресурсів підприємств 

третього кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
Розраховано автором  

 

Як свідчать дані табл.2.16 та рис.2.17 до третього кластеру потрапили 

підприємства з виробництва хлібопекарської продукції колективної, переважно 

іноземної власності – спільні підприємства (17 підприємств з 70 досліджених). 

Перелік підприємств, що потрапили до складу четвертого кластеру наведено 

в табл. 2.17 та рис. 2.18. 

Таблиця 2.17 

Об’єкти (підприємства), які входять до складу кластеру 4 

Ум. 

позн 
Найменування підприємства 

П27 Поліссяхліб, ПАТ 
П29 ВАТ "Кузнецовський хлiбозавод" Рівненська обл., м. Кузнецовськ 

П30 Дочірнє підприємство "Поліссяхліб" м. Рівне 
П36 ВАТ Рівненський хлібокомбінат м. Рівне 
П37 ВАТ "Сарненський хлiбозавод" Рівненська обл., м. Сарни 

П41 ДП "Радивилівський комбінат хлібопродуктів" Держкомрезерву України 

П42 Рівнехліб, ВП ВАТ "Концерн Хлібпром" 

П44 Хлібодар, ТзОВ, ТМ "Рум'янець" 

П45 ТДВ «Кузнецовський хлібозавод» 

П70 ДП "Хліб" ВАТ Здолбунівський хлібозавод" Рівненська обл., м. Здолбунів 

П51 ДП "Костопільхліб" ВАТ "Костопільський хлібозавод" Рівненська обл., м. Костопіль 
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Рис. 2.18. Середньоквадратичне значення фінансових ресурсів підприємств 

четвертого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
 

Розраховано автором  

 

Як свідчать дані табл. 2.17 та рис. 2.18 до четвертого кластеру потрапили 

великі підприємства з виробництва хлібопекарської продукції – великотоварні 

хлібозаводи (11 підприємств з 70 досліджених). 

Проведемо аналіз структури джерел формування фінансових ресурсів в 

кожному з виявлених кластерів за напрямками і величиною методом 

багатовимірного факторного аналізу. Вихідні дані для проведення цього аналізу 

наведено у Додатку В. Результати факторного аналізу джерел формування 

фінансових ресурсів підприємств першого кластеру наведені на рис.2.19. 

 

Рис. 2.19. Результати факторного аналізу джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств першого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
 

Розраховано автором 
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Як свідчать дані рис. 2.19 за структурою (напрямками) джерел формування 

фінансових ресурсів для підприємств першого кластеру (переважно малі 

хлібопекарні підприємства) на величину фінансових ресурсів мають вплив 2 

фактори: до першого фактора увійшли 2 показники (амортизаційні відрахування 

та власні кошти (капітал) – ступінь впливу на величину формування фінансових 

ресурсів 40,54%; на другий фактор впливають також 2 показники (кредити та 

забезпеченість поточних витрат і платежів) – ступінь впливу на величину 

формування фінансових ресурсів цього фактора 29,18%. Нерозподілений 

прибуток, як свідчать результати проведеного факторного аналізу, на величину 

формування фінансових ресурсів підприємств цієї групи не має ніякого впливу. 

Результати факторного аналізу джерел формування фінансових ресурсів 

підприємств другого кластеру наведено на рис.2.20. 

 

Рис. 2.20. Результати факторного аналізу джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств другого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
 

Розраховано автором  

 

Як свідчать дані рис. 2.20 за структурою (напрямками) джерел формування 

фінансових ресурсів для підприємств другого кластеру (переважно середні 

підприємства з виробництва хлібопекарської продукції – пекарні районного 

споживчого товариства) на величину фінансових ресурсів мають вплив 3 фактори: 

на перший фактор впливають 2 показники (нерозподілений прибуток та власні 

кошти (капітал) – ступінь впливу на величину формування фінансових ресурсів 

33,29%; на другий фактора впливає 1 показник (амортизаційні відрахування) – 

ступінь впливу на величину формування фінансових ресурсів цього фактора 
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26,47%; на третій  фактор також впливає 1 показник (кредиторська 

заборгованість) – ступінь впливу на величину формування фінансових ресурсів 

цього фактора 21,37%. Забезпеченість поточних витрат і платежів, як свідчать 

результати проведеного факторного аналізу, на величину формування фінансових 

ресурсів підприємств цієї групи не має ніякого впливу. 

Результати факторного аналізу джерел формування фінансових ресурсів 

підприємств третього кластеру наведено на рис.2.21. 

 

Рис. 2.21. Результати факторного аналізу джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств третього кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
 

Розраховано автором 

 

Як свідчать дані рис.2.21 за структурою (напрямками) джерел формування 

фінансових ресурсів для підприємств третього кластеру (підприємства з 

виробництва хлібопекарської продукції колективної, переважно іноземної 

власності – спільні підприємства) на величину фінансових ресурсів мають вплив 2 

фактори: по першому фактору   2 показники (кредити та забезпеченість поточних 

витрат і платежів) – ступінь впливу на величину формування фінансових ресурсів 

59,25%; по другому  1 показник (амортизаційні відрахування) – ступінь впливу на 

величину формування фінансових ресурсів цього фактора 25,18%. Два показники: 

нерозподілений прибуток та власні кошти (капітал), як свідчать результати 

проведеного факторного аналізу, на величину формування фінансових ресурсів 

підприємств цієї групи не мають суттєвого впливу. 

Результати факторного аналізу джерел формування фінансових ресурсів 

підприємств четвертого кластеру наведено на рис.2.22. 
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Рис. 2.22. Результати факторного аналізу джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств четвертого кластеру (лістинг програми STATISTICA 6) 
 

Розраховано автором 

 

Як свідчать дані рис. 2.22 за структурою (напрямками) джерел формування 

фінансових ресурсів для підприємств четвертого кластеру (переважно 

великотоварні хлібопекарні підприємства) на величину фінансових ресурсів 

мають вплив 2 фактори: по першому фактору 2 показники (власні кошти (капітал) 

та кредити) – ступінь впливу на величину формування фінансових ресурсів 

42,73%; по другому також 2 показники (нерозподілений прибуток та 

забезпеченість поточних витрат і платежів) – ступінь впливу на величину 

формування фінансових ресурсів цього фактора 34,30%. Амортизаційні 

відрахування, як свідчать результати проведеного факторного аналізу, на 

величину формування фінансових ресурсів підприємств цієї групи не мають 

ніякого впливу. 

Той факт, що на структуру джерел формування не впливають деякі з 

показників, має логічне пояснення. Так, в першому кластері (міні-пекарні) 

величина нерозподіленого прибутку не впливає на формування фінансових 

ресурсів тому, що на таких підприємств він практично відсутній, а в четвертому 

кластері (великі підприємства) нерозподілений прибуток навпаки має найбільший 

влив. Одним із головних завдань аналізу оборотного капіталу є визначення обсягу 

і структури оборотних активів, оскільки для забезпечення довгострокової 

виробничої і ефективної діяльності підприємству необхідно мати достатній рівень 

оборотного капіталу для того, щоб бути спроможним покрити кредиторські 
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зобов’язання і зберегти свою ліквідність та платоспроможність. Тому показник 

"Забезпеченість поточних витрат і платежів" практично для всіх підприємств має 

найбільший вплив. Структура джерел фінансових ресурсів спільних підприємств 

(третій кластер) свідчить про залежність від зовнішніх джерел фінансування  – 

показник "Інші джерела", до цього показника відносяться кошти, отримані від 

емісії акцій, дивіденди, відсотки на цінні папери інших емітентів тощо. 

Представимо структуру джерел формування фінансових ресурсів 

хлібопекарських підприємств Рівненської області більш наглядно (рис. 2.23 – 

2.29). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Структура джерел формування фінансових ресурсів 

хлібопекарських підприємств першого кластеру( 2013р.). 
 

Розраховано автором 

 

Аналогічно був проведений аналіз динаміки змін у структурі джерел 

формування фінансових ресурсів за всіма групами підприємств за період 2009 - 

2013 років. Слід зазначити зростання в першій групі підприємств у 2012 р.  

наймобільнішої частини оборотних активів на 12,7% порівняно з 2011 р. і на 4,8% 

– порівняно з 2009 роком (рис. 2.24). 
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Рис.2.24. Динаміка змін у структурі джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств 1 кластеру за період 2009- 2013рр. 

Розраховано автором  

Візуальне представлення структури джерел формування фінансових 

ресурсів хлібопекарських підприємств другого кластеру та динаміки змін у 

структурі за період 2009-2013 рр. наведено на рис.2.25 – 2.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.25. Структура джерел формування фінансових ресурсів 

хлібопекарських підприємств другого кластеру( 2013р.). 
 

Розраховано автором  
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Рис.2.26. Динаміка змін у структурі джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств 2 кластеру за період 2009- 2013рр. 

Розраховано автором  

Як свідчать дані рис.2.26 структура джерел фінансування на підприємствах 

другого кластеру набула деяких змін: зменшився обсяг кредитів (на 5%), 

збільшився обсяг амортизаційних відрахувань (на 12%), що свідчить про активне 

оновлення матеріально-технічної бази виробництва, яка відбулася за цей період 

на підприємствах. 

Візуальне представлення структури джерел формування фінансових 

ресурсів хлібопекарських підприємств третього кластеру та динаміки змін у 

структурі за період 2009-2013 рр. наведено на рис.2.27 – 2.28. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.27. Структура джерел формування фінансових ресурсів хлібопекарських 

підприємств третього кластеру (2013 р.). 

Розраховано автором 
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Рис.2.28. Динаміка змін у структурі джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств 3 кластеру за період 2009- 2013рр. 

Розраховано автором  

Як свідчать дані рис.2.28 структура джерел фінансування на підприємствах 

третього кластеру також набула деяких змін: суттєво зменшився обсяг кредитів 

(на 12%), зменшилась забезпеченість поточних витрат і платежів (на 3-5%), що 

свідчить про активне збільшення фінансування за рахунок іноземних інвесторів, 

яке відбулося за цей період на спільних підприємствах. 

Візуальне представлення структури джерел формування фінансових 

ресурсів хлібопекарських підприємств четвертого кластеру та динаміки змін у 

структурі за період 2009-2013 рр. наведено на рис.2.29 – 2.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.29. Структура джерел формування фінансових ресурсів хлібопекарських 

підприємств четвертого кластеру (2013 р.). 

Розраховано автором 
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Рис. 2.30. Динаміка змін у структурі джерел формування фінансових ресурсів 

хлібопекарських підприємств 4  кластеру за період 2009-2013рр. 

Розраховано автором 

Як свідчать дані рис. 2.30 структура джерел фінансування на підприємствах 

четвертого кластеру також набула значних змін: суттєво зменшився обсяг власних 

коштів (на 15-17%), підвищився обсяг кредитів (на 5-7%), але  збільшився розмір 

нерозподіленого прибутку. що свідчить про активний розвиток великотоварних 

підприємств переважно за рахунок не власних, а залучених коштів. 

Проаналізуємо в даному розділі наскільки ефективно використовувалися 

фінансові ресурси досліджуваних підприємств. О.Є. Найденко, О.І. Олексюк, Г.О. 

Швиданенко  для комплексного оцінювання ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства пропонують використати наступну систему 

критеріїв [79, с.162-170; 138]: 

1. Економічної ефективності використання фінансових ресурсів:  

 

                                                ЧП/ФР > 0,                                                2.5 

 

де ЧП – середньорічний розмір чистого прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства після сплати податків та інших платежів у звітному 

періоді, тис. грн.; 
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ФР – фінансові ресурси підприємства. тис. грн. 

2. При визначенні оптимальної структури капіталу використовується 

механізм фінансового левериджу. Ефект фінансового левериджу можна 

розрахувати за формулою: 

 

                                                                           2.6 

 

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, що полягає у прирості 

рентабельності власного капіталу (%); 

Ра – рівень рентабельності використання активів акціонерного товариства 

(%); 

ВС – відсоткова ставка за кредит (%); 

ПК – сума позикового капіталу (тис. грн.); 

ВК – сума власного капіталу (тис. грн.).  

Наведена формула має дві частини: 1) диференціал фінансового левериджу 

(Ра – BС), який відрізняється рівнями рентабельності активів акціонерного 

товариства і ставки відсотка за користування кредитом; 2) коефіцієнт фінансового 

левериджу ПК/ВК, що характеризується обсягом позикового капіталу, котрий 

припадає на одиницю власного капіталу акціонерного товариства. 

3. Для більш детального оцінювання ефективності використання 

фінансових ресурсів доцільно застосовувати факторну модель чистої віддачі і-го 

виду фінансових ресурсів. Так, факторна модель чистої віддачі власних 

фінансових ресурсів має вигляд: 

                                           

,                                                                     2.7 

де Рвв - показник чистої віддачі власних фінансових ресурсів; 

Ра – показник чистої віддачі активів; 
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Кфа – коефіцієнт фінансової автономії. 

 

Якщо представити показник чистої віддачі активів (Рвв) у вигляді добутку 

показників чистої віддачі від основної діяльності (Род) та оборотності активів 

(Поа), а коефіцієнт фінансової автономії (Кфа) – як відношення власних фінансових 

ресурсів ( Вф ) до загальної їх суми (Ф), то формула (2.3) набуває вигляду:  

 

                                                             

2.8 

 

Формули для розрахунку останніх складових факторної моделі 

ефективності використання фінансових ресурсів досліджуваних підприємств 

першого кластеру в загальному вигляді наведено в табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Вплив зміни факторної ознаки на чисту віддачу власних фінансових 

ресурсів досліджуваних підприємств першого кластеру 

 

Факторн
а ознака 

Рік Відхил
ення 

2013 / 
2009, 

+/- 

Зміна результативної ознаки 

2009 
201
3 

Формула для розрахунку  

Чиста 
віддача 
від 
основної 
діяльнос
ті (Род) 

0,00 0,08 0,08 

 

0,1
36 

Оборотні
сть 
активів 
(Поа) 

 
0,80 

0,93 0,13 

 

0,0
22 
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Сукупні 
фі-
нансові 
ресурси 
(Ф), 
тис.грн. 

2422
82 

251
676 

9394 

 

0,0
06 

Власні 
фінан-
сові 
ресурси 
(Вф), 
тис.грн. 

1062
93 

124
947 

18654 

 

-
0,0
25 

*Розраховано автором 

 

Для перевірки отриманих показників розрахуємо значення чистої віддачі 

власних фінансових ресурсів, для цього необхідно знайти відхилення: 

 

 = 0,0011 

 = 0,1412 

 = 0,1412 – 0,0011 = 0,1401 

 = 0,1364 + 0,0223 + 0,0062 – 0,0248 = 0,1401 

 

Дослідимо факторну модель віддачі позикових  фінансових ресурсів, але до 

її складу замість коефіцієнта фінансової автономії ввійде показник фінансової 

залежності. Таким чином, чиста віддача позикових ресурсів буде розраховуватися 

за формулою 2.5: 
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                                      ,                                                    

2.9 

 

де Кфз – коефіцієнт фінансової залежності. 

 

Факторна модель матиме вигляд: 

 

                                                                            

2.10 

 

Результати розрахунків впливу зміни факторної ознаки на чисту віддачу 

позикових фінансових ресурсів досліджуваних підприємств першого кластеру 

наведено в табл.2.19. 

Таблиця 2.19 

Вплив зміни факторної ознаки на чисту віддачу позикових фінансових 

ресурсів досліджуваних підприємств першого кластеру* 

 

Факторн

а ознака 

Рік Відхи-

лення 

2013 / 

2009, 

+/- 

Зміна результативної ознаки 

2009 2013 Формула для розрахунку  

Чиста 

віддача 

від ос-

новної 

діяль-

ності 

(Род) 

0,00 0,08 0,08 

 

0,17

5 
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Оборотн

ість 

активів 

(Поа) 

0,80 

0,93 0,13 

 

0,02

9 

Сукупні 

фі-

нансові 

ресурси 

(Ф), 

тис.грн. 

24228

2 

25167

6 
9394 

 

0,00

8 

Позиков

і 

фінансо

ві 

ресурси 

(Пф), 

тис.грн. 

82715 
12672

9 
44014 

 

-

0,07

4 

*Розраховано автором 

 

Зведемо результати проведеного аналізу ефективності використання 

фінансових ресурсів по всім кластерам досліджуваних підприємств 

хлібопекарської галузі Рівненської області та представимо результати розрахунків 

на рис. 2.31. – 2. 34. 

 

Рис. 2.31. Динаміка віддачі власних фінансових ресурсів (ефективності 

використання) досліджуваних підприємств  першого кластеру  

за період 2009-2013 рр. 
Розраховано автором 

Як свідчать дані рис.2.31 на зниження віддачі від основної діяльності 

підприємств першого кластеру (малі хлібопекарні) найбільший вплив мало 
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обмеження можливостей отримання кредитів, а невелике підвищення обсягу 

власних фінансових ресурсів не оказало практично ніякого впливу. 

 

Рис.2.32. Динаміка віддачі власних фінансових ресурсів (ефективності 

використання) досліджуваних підприємств другого кластеру  

за період 2009 - 2013 рр.  
Розраховано автором 

Як свідчать дані рис.2.32 на підвищення віддачі від основної діяльності 

підприємств другого кластеру (пекарні районного споживчого товариства) 

найбільший вплив мало збільшення обсягу власних фінансових ресурсів, а 

обмеження можливостей отримання кредитів не оказало практично ніякого 

впливу. 

 

Рис. 2.33. Динаміка віддачі власних фінансових ресурсів (ефективності 

використання) досліджуваних підприємств третього кластеру  

за період 2009 - 2013 рр. 
Розраховано автором  



 122 

Як свідчать дані рис.2.33 віддача від основної діяльності підприємств 

третього кластеру (хлібопекарської продукції колективної, переважно іноземної 

власності – спільні підприємства) вийшла з від’ємного значення тільки у 2011 р., 

про що свідчить вирівнювання ситуації після фінансової кризи 2008 року. На цей 

факт для підприємств третього кластеру мали вплив збільшення обсягу позикових 

фінансових ресурсів. 

 
 
Рис.2.34. Динаміка віддачі власних фінансових ресурсів (ефективності 

використання) досліджуваних підприємств четвертого кластеру  

за період 2009 - 2013 рр. 
Розраховано автором  

 

Як свідчать дані рис.2.34 віддача від основної діяльності підприємств 

четвертого кластеру (великі підприємства з виробництва хлібопекарської 

продукції – великотоварні хлібозаводи) поступово зростає, про що свідчить 

збільшення сукупних фінансових ресурсів за рахунок як власних, так і позикових 

коштів, тому віддача фінансових ресурсів (оборотність активів) за цей період 

зросла практично вдвічі завдяки вдалому фінансовому менеджменту цих 

підприємств. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Роль держави у процесах фінансового забезпечення хлібопекарських 

підприємств полягає у частковому фінансуванні та впровадженні організаційно-
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економічних розробок, що сприяють зниженню матеріало-, енерго-, 

трудомісткості виробництва продукції; випуску на цій основі дешевших якісних 

видів хліба, хлібобулочних й інших виробів; підвищенню ефективності 

виробництва, одержанню додаткового прибутку, необхідного для здійснення 

відтворювальних процесів на розширеній основі та розвитку інфраструктури 

підприємств; звільненню працівників від виконання важких робіт та робіт у 

несприятливих умовах; підвищенню зайнятості різних категорій населення і 

зниженню рівня безробіття; підвищенню матеріального добробуту працівників; 

активній участі працівників у керуванні виробництвом, посиленню взаємозв’язку 

науки з виробництвом. 

2. Шляхи найбільш раціонального використання фінансових ресурсів : 1) 

ідентифікація цілей підприємства на короткострокову перспективу; 2) оцінювання 

наявного обсягу фінансових ресурсів і реального надходження фінансових 

ресурсів найближчим часом; 3) розміщення пріоритетів у використанні 

фінансових ресурсів на сучасний момент, на коротко- і довгострокову 

перспективу; 4) оцінювання упущених вигод різних варіантів розподілу 

фінансових ресурсів; 5) вибір оптимального варіанта використання коштів на 

основі обраних критеріїв; 6) забезпечення необхідної гнучкості та маневреності 

при використанні обраного варіанта, що полягає у можливості коригування 

даного варіанта залежно від зміни внутрішніх і зовнішніх умов.  

3. Проведена діагностика фінансового стану підприємств хлібопекарської 

галузі показала, що практично всі показники діяльності галузі за період 2009-2013 

рр. знизились, а деякі (наприклад рентабельність) – до 50%. Це пояснюється тим, 

що виробництво та продаж хліба в Україні регулюється місцевою владою, яка 

може встановлювати граничну норму рентабельності для окремих сортів 

соціального хліба, що сприяло розвитку виробництва «дорогих» сортів та 

зменшувало залежність виробників хліба від державного регулювання, але 

падіння платоспроможності населення обмежує розвиток цього напряму 

виробництва, розміщення підприємств галузі зосереджено головним чином у 
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великих містах та обласних центрах, а також у регіонах найбільшого виробництва 

борошна.  

4. При аналізі інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості 

України та їх впливу на фінансовий стан підприємств можна виділити кілька 

особливостей їх розвитку: інтеграційні процеси в хлібопекарській промисловості 

України характеризуються перевагою угод по поглинанню хлібопекарських 

підприємств; основними напрямками інтеграційних процесів у хлібопекарській 

промисловості України є горизонтальні й вертикальні формування, причому з 

перевагою останніх, тому що горизонтальні формування перебувають під 

контролем Антимонопольного комітету й дуже часто реалізуються шляхом 

контрактної взаємодії підприємств. Виявлено, що основними мотивами 

інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості є: нарощування частки 

на ринку хліба й хлібобулочних виробів, усунення конкурентів, придбання нових 

технологій і завоювання нових ніш у хлібопекарському бізнесі, а також 

одержання гарантованого ринку збуту сировини для виробництва хлібобулочної 

продукції; результати діяльності вже інтегрованих підприємств виражаються в 

оснащенні хлібозаводів новим обладнанням, спеціалізації, кооперації й 

концентрації виробництва, одержанні доступу до нових технологій виробництва й 

новим методам управління підприємством, залученні додаткових фінансових і 

матеріальних ресурсів, підвищенні кваліфікації кадрів в області технології 

виробництва нових хлібобулочних виробів, а також освоєння методів просування 

продукції на ринок країни. 

5. Діагностика фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі була 

проведена за допомогою розрахунку інтегральних показників за визначеними 

складовими методом багатовимірного факторного аналізу: фінансової стійкості; 

фінансової безпеки; фінансової рівноваги і рентабельності. Проведений аналіз 

фінансового стану за запропонованими чотирма складовими надало змогу 

комплексно оцінити ефективність використання підприємством фінансових 

ресурсів, виявити проблеми фінансового стану підприємств галузі, причини їх 

виникнення та визначити методи покращення ситуації.  
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6. Інтегральний показник фінансового стану підприємства пропонується 

розраховувати як сумарний вплив показників фінансової стійкості на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину інтегрального 

показника фінансової стійкості), вплив показників фінансової безпеки на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину інтегрального 

показника фінансової безпеки), вплив показників фінансової рівноваги на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину інтегрального 

показника фінансової рівноваги); вплив показників рентабельності на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину інтегрального 

показника рентабельності). Проведені розрахунки дозволили здійснити наступну 

інтерпретацію – виділити зони високого, нормального, низького, незадовільного 

рівня ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та зону 

кризового стану.  

7. Оцінювання структури джерел формування фінансових ресурсів 

хлібопекарських підприємств Рівненської області показало, що забезпечення 

підприємств фінансовими ресурсами відбувається за рахунок власних і позикових 

коштів, при чому в різних пропорціях в залежності від приналежності 

підприємства до одного з чотирьох виявлених у процесі дослідження кластерів: 

великотоварних хлібозаводів, частка яких на ринку хліба становить понад 70%, 

пекарень районного споживчого товариства, спільних підприємств, приватних 

міні-пекарень. Оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів 

досліджуваних підприємств було здійснено за комплексним поєднанням методів 

фінансового левериджу як використання підприємством позичених коштів та його 

впливу на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Для визначення 

величини фінансового левериджу для кожної групи (кластерів) хлібопекарських 

підприємств Рівненської області було застосовано факторну модель чистої віддачі 

і-го виду фінансових ресурсів, розрахунки за якою довели, що в кожному з 

кластерів рівень віддачи активів, віддача від основної діяльності, оборотність 

активів мають різний вплив на ефективність використання фінансових ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Модель стратегічного управління фінансовими ресурсами 

хлібопекарської галузі 

 

Фінансова стратегія будь-якої галузі являє собою складну багатофакторну 

орієнтовану модель дій і заходів, необхідних для досягнення постановлених 

перспективних цілей у загальній концепції розвитку щодо формування і 

використання фінансово-ресурсного потенціалу. 

Розуміння фінансової стратегії є неоднозначним в економічній літературі та 

потребує поглибленого осмислення й практичного відпрацювання. Найчастіше 

фінансова стратегія як інструмент регулювання використовується разом з 

інвестиційною стратегією, оскільки йдеться про перспективність і часовий крок 

інвестиційних рішень та їх тісний зв’язок з фінансовими процесами. Окремі 

дослідники трактують фінансову стратегію як частину фінансового менеджменту. 

Варто зауважити, що розглядати фінансову стратегію, доцільно як 

органічний елемент фінансового регулювання: 

– у методологічному плані сутність і систему формування фінансової 

стратегії необхідно аналізувати як одну з проблем фінансових відносин, 

фінансового оцінювання реалізації стратегічних цілей галузі; 

– у схемі економічного регулювання фінансову стратегію необхідно 

розглядати як компонент загальної стратегії а поряд з товарним, інвестиційним, 

маркетинговим і іншими видами стратегічних рішень. 

З урахуванням вищевикладеного, фінансова стратегія є базовою стратегією 

через те, що за допомогою фінансових інструментів і методів фінансового 

менеджменту, вона забезпечує виконання інших базових стратегій, а саме – 

виробничої, маркетингової, конкурентної, інноваційно-інвестиційної, соціальної, 
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тощо. Враховуючи вищевикладене, варто зауважити, що взаємозв’язок фінансової 

стратегії з зазначеними вище стратегіями є прямолінійним. 

У свою чергу, цілі визначеної стратегії, враховуючи фінансові можливості, 

об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, мають 

підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватись 

на оптимізацію напрямків фінансової діяльності, максимізацію прибутку та 

ринкової капіталізації. Тому формуючи фінансову стратегію, слід враховувати 

динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових 

ринків, можливості диверсифікації діяльності тощо. 

Під час формування стратегії управління фінансовими ресурсами в 

хлібопекарської галузі і задля досягнення оптимальних наслідків детальної уваги 

потребують функції суб’єкта управління. Згідно з результатами проведеного 

дослідження визначено, що функції доцільно розподілити на два аспекти 

управлінської діяльності: враховуючи процес формування і процес використання 

фінансових ресурсів (рис.3.1). Виконання функцій суб’єктами управління 

здійснюється через прийняття рішень щодо формування стратегії управління 

фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі. 

Доцільно зауважити, що фінансова стратегія забезпечувати: 

– формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

– пошук оптимальних напрямків зосередження фінансових ресурсів; 

– відповідність фінансових рішень ринковій стійкості; 

– формулювання першорядних загроз з боку конкурентів, маневрування і точний 

вибір напрямів фінансових дій для досягнення переваги над конкурентами. 

Автором визначено, що основними завданнями фінансової стратегії є: 

– визначення методів формування успішної стратегії управління фінансовими 

ресурсами; 

– обґрунтування фінансових взаємозв’язків із фінансовими інституціями, 

суб’єктами господарювання, бюджетом, банками та інше; 

– забезпечення фінансовими ресурсами операційної та інвестиційної діяльності в 

майбутньому; 
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– вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, 

розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; 

– розробка та умотивування методів виходу із кризового стану та способів 

управління за умов такого стану підприємства [92]. 

З урахуванням визначених завдань визначено, що процес формування 

фінансової стратегії – це основа фінансового планування, яка є складовою 

загальної стратегії розвитку та має координуватись з цілями та напрямками 

останньої. Варто зауважити, що фінансова стратегія достатньо корелює і впливає 

на загальну економічну стратегію, оскільки переміни на макрорівні та на 

фінансовому ринку призводять до корегування як фінансової, так і загальної 

стратегії розвитку галузі. 
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Рис. 3. 1. Функції суб’єкта управління фінансовими ресурсами галузі 

Функції суб’єкта управління фінансовими 

ресурсами галузі 
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Згідно результатів теоретичних досліджень визначено поетапну 

побудову загальної схеми формування фінансової стратегії: 

1) характеристика галузі як відкритої системи; 2) розробка стратегічних 

цілей; 3) розробка варіантів стратегії; 4) визначення критеріїв вибору 

варіантів; 5) конкретизація обраного варіанту фінансової стратегії; 6) 

затвердження фінансової стратегії, 7) організація контролю за реалізацією 

стратегії. 

По результатах дослідження модель фінансової стратегії (рис. 3.2) 

повинна базуватися на таких взаємозалежних блоках: мета і завдання; рівні 

реалізації; зовнішні і внутрішні чинники формування; обмеження; 

інструменти і методи реалізації; результативність. Запропонована модель 

фінансової стратегії хлібопекарської галузі реалізується через систему 

інструментів (програми, проекти, тощо) і методів (моделювання, планування, 

аналіз, прогнозування тощо) з врахуванням факторів ризику (ризику 

неплатежів, інфляції, фінансової кризи та ін.).  

Використання інструментів і методів фінансової стратегії носить 

ситуаційний характер: конкретні фактори, включаючи соціально-економічні і 

політичні, визначають вибір тієї чи іншої їх комбінації в різних варіантах. 

Усе це обумовлює те, що формування фінансової стратегії в галузі 

здійснюється на основі реалізації наступних принципів: послідовної 

реалізації прийнятої стратегії стійкого розвитку; врахуванні організаційної 

структури підприємства та передбаченні змін у ній; варіантності у 

формуванні стратегії. 

Отже, базуючись на результатах дослідження доцільно виділити 

наступні елементи системи формування фінансової стратегії хлібопекарської 

галузі (рис. 3.3):  



 

 

 

Рис. 3.2. Структурна схема формування моделі фінансової стратегії 

хлібопекарської галузі 

Фінансова стратегія галузі 

Мета та завдання Рівні реалізації 

Виробничі: 

неефективний маркетинг; 

структура поточних витрат; 

недостатньо диверсифікований 

асортимент продукції; 

стан виробничого менеджменту; 

низький рівень використання 

основних засобів 

тощо 

Інвестиційні: 

структура фондового портфеля; 

отримані планові інвестиційні 

прибутки при реалізації реальних 

проектів; 

строк будівельно-монтажних робіт 

тощо 

Фінансові: 

ефективність фінансової стратегії; 

ефективність структури активів; 

структура капіталу; 

дотримання допустимих ризиків 

тощо 

Інструменти: 

- програми і проекти; 

- фінансова політика; 

- фінансова реструктуризація; 

- фінансове забезпечення конкурентних переваг; 

- інформаційне забезпечення; 

- диверсифікація; 

- глобалізація 

- тощо 

Внутрішні фактори формування 

Методи реалізації: 

- фінансове моделювання; 

- стратегічне фінансове планування; 

- фінансовий аналіз;  

- експертиза фінансових ринків;  

- прогнозування 

- тощо  

Результативність: 

- стратегічний ефект (успіх);  

- зростання ділової репутації; 

- максимізація прибутку; 

- зростання рівнів рентабельності; 

- підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами 

Зовнішні фактори формування 

Загальноекономічні: 

інфляція; 

зміна обсягів національного доходу; 

сповільнення платіжного обороту; 

податкова система; 

регульоване законодавство; 

зміна рівня реальних доходів громадян; 

рівень безробіття  

тощо 

Ринкові: 

попит; 

стан фінансового ринку; 

стан фондового ринку; 

стан валютного ринку; 

рівень монополізму на ринку; 

зміна місткості внутрішнього ринку 

тощо 

Інші: 

політична ситуація; 

демографічні тенденції; 

стихійні лиха; 

стан валютного ринку; 

криміногенна ситуація 

тощо 

Обмеження: ресурсні; юридичні; соціальні; морально-етичні 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 3. Блок-схема формування структурних елементів моделі фінансової 

стратегії хлібопекарської галузі 

 

1. Блок визначення часового горизонту формування фінансової стратегії 

2. Блок дослідження зовнішнього фінансового становища та кон’юнктури 

фінансового ринку 

3. Блок формування стратегічних цілей фінансової діяльності 

4. Блок конкретизації цільових показників фінансової стратегії за її періодами 

реалізації: 

 
- середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які сформовані із власних 

джерел; 

- мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі використовуваного капіталу; 

- коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

- співвідношення оборотних і необоротних активів; 

- мінімальний рівень грошових активів, який забезпечує поточну платоспроможність; 

- мінімальний рівень самофінансування інвестицій; 

- граничний рівень фінансових ризиків в розрізі основних напрямів господарської діяльності. 

5. Блок розробки фінансової політики за окремими аспектами фінансової 

діяльності 
І. Політика управління 

активами з питань: 

- формування активів; 

- управління 

оборотними активами; 

- управління 

грошовими активами; 

- управління 

необоротними 

активами 

ІІ. Управління 

капіталом з питань: 

- формування 

структури капіталу; 

- управління власним 

капіталом; 

- управління 

позиковим капіталом. 

 

ІV. Політика управління 

грошовими потоками з 

питань: 

- управління операційними 

грошовими потоками; 

- управління інвестиційними 

грошовими потоками; 

- управління фінансовими 

грошовими потоками; 

- управління прибутком та 

його складовими. 

 

V. Політика управління 

фінансовими ризиками з 

питань: 

- уникнення фінансових 

ризиків; 

- диверсифікація 

фінансових ризиків;  

- хеджування фінансових 

ризиків. 

 

VІ. Політика 

антикризового 

фінансового управління з 

питань: 

 

- фінансової стабілізації;  

- санації. 

 

6. Блок розробки системи організаційно-економічних заходів щодо забезпечення 

реалізації фінансової стратегії 

7. Блок оцінки ефективності (результативності) розробленої фінансової стратегії: 

 
Зростання 

ділової  

репутації 

підприємства 

Підвищення рівня 

управління фінансовою 

діяльністю структурних 

підрозділів  

(в процесі створення 

 «центрів 

відповідальності») 

Підвищення рівня 

матеріальної і 

соціальної 

забезпеченості 

фінансових  

менеджерів 

ІІІ. Політика управління 

інвестиціями: 

- управління реальними 

інвестиціями; 

- управління фінансовими 

інвестиціями 

Стратегічний ефект 

(успіх): 

- максимізація 

прибутку;  

- максимізація ринку 



 

1. Блок визначення часового горизонту формування фінансової стратегії. Цей 

період залежить від низки факторів, головним з яких є тривалість періоду,  

котрий встановлено для формування загальної стратегії розвитку, оскільки 

фінансова стратегія є складовою, вона не може виходити за межі цього 

періоду.  

2. Блок дослідження зовнішнього фінансового становища та кон’юнктури 

фінансового ринку – необхідно вивчити економіко-правові умови фінансової 

діяльності та можливі їх зміни в наступному періоді. 

3. Блок формування стратегічних цілей фінансової діяльності. Головною 

метою цієї діяльності є підвищення рівня виробничого та соціального 

розвитку та максимізація його капіталізації на ринку, водночас все це 

необхідно конкретизувати з урахуванням завдань і особливостей розвитку в 

майбутньому.  

4. Блок конкретизації цільових показників фінансової стратегії за періодами 

її реалізації. У процесі цієї конкретизації в окремих аспектах фінансової 

діяльності забезпечується: 

– середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які 

сформовані із власних джерел; 

– мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі 

використовуваного капіталу; 

– коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

– співвідношення оборотних і необоротних активів; 

–  мінімальний рівень грошових активів, який забезпечує поточну 

платоспроможність; 

– мінімальний рівень самофінансування інвестицій; 

– граничний рівень фінансових ризиків в розрізі основних напрямів 

діяльності. 

5. Блок розробки фінансової політики за окремими аспектами фінансової 

діяльності є одним із найбільш відповідальних етапів, адже фінансова 

політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології та фінансової 



 

стратегії підприємства в розрізі найважливіших аспектів фінансової 

діяльності на окремих етапах її здійснення.  

6. Блок розробки системи організаційно-економічних заходів щодо 

забезпечення реалізації фінансової стратегії. При розгляді ресурсних, 

функціональних і комплексних стратегій важливим аспектом для галузі є: 

визначення типу та обсягів необхідної для стратегічної діяльності інформації; 

розробка ефективної системи збирання, обробки, використання та зберігання 

інформації; вжиття заходів для запобігання негативного ефекту використання 

недостовірної інформації; створення умов для ефективного використання 

необхідної інформації задля прийняття стратегічних рішень.  

Стратегічні інформаційні потреби охоплюють все, що може вплинути на 

її довгострокову діяльність, непередбачені випадковості, пов’язані зі змінами 

у середовищі, навіть інформацію про події, що перебувають за межами 

безпосередньої діяльності та впливу, але можуть змінити позицію. 

Стратегічні інформаційні потреби залежать від тих стратегічних цілей, які 

галузь ставить перед собою. 

При формуванні моделі стратегічного управління фінансовими 

ресурсами варто формувати так званий інформаційний центри для 

моніторингу інформації та стратегічних даних, розробки прогнозів. 

Інформаційний центр галузі який насамперед аналізує інформацію, стисло та  

системно описує найсуттєвіші стратегічні елементи, що належать до 

зовнішнього середовища. Він має  використовувати для оцінювання 

поточного стану, застосовувати для визначення прояву процесів у 

майбутньому та для прийняття стратегічних рішень. У такому центрі 

підрозділах міститься інформація про вплив окремих складових і факторів 

процесу стратегічного аналізу та управління на формування стратегічних 

альтернатив, а також інформація, що дозволяє обирати ті або інші рішення з 

визначених альтернативних варіантів, тобто це своєрідна підсистема 

підтримки управлінських рішень. 

Діяльність інформаційного центру за допомогою цільових підборок 



 

інформації, що надходить з багатьох джерел (рис. 3.4) являє собою по суті 

процес перетворення сукупності даних у стратегічну інформацію на основі їх 

аналітичної обробки з орієнтацією на конкретне використання в процесі 

встановлення та на реалізацію стратегічних планів, проектів і програм [134]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 4. Джерела та об’єкти аналізу для отримання інформації [132] 

 

Інформаційний центр може мати досить складну структуру, проте 

основу його складають наступні банки даних 1) про сильні та слабкі сторони 

галузі в цілому та її підприємства; 2) про загрози та можливості (з оцінювання 

рівня ризику), що існують у зовнішньому середовищі; 3) про рівень конкуренції 

та критерії конкурентоспроможності в галузі; 4) про стан економіки взагалі; 5) 

про ситуацію на суміжних ринках тощо. 

7. Блок оцінювання ефективності розробленої фінансової стратегії є 

завершальним етапом формування фінансової стратегії і проводиться за 

такими основними параметрами: 

– узгодження фінансової стратегії  із загальною стратегією її розвитку. При 

цьому виявляється ступінь узгодження цілей, напрямів та етапів у реалізації 

фінансової стратегії; 

Суб’єкт господарювання 

Джерела: 
- законодавчі та підзаконні акти, 

інструкції; 

- дослідження та розробки; 

- спеціальні джерела інформації; 

- преса, радіо, телебачення; 

- конференції, ярмарки, 

виставки; 

Вивчення середовища непрямої дії 

Об’єкти: 
- Уряд та його підрозділи; 

- місцеві органи влади; 

- громадські органи; 

- тощо 

Вивчення середовища прямої дії 

Постачальники 
Система підрозділу  

Споживачі 

Конкуренти: 
- іноземні; 

- вітчизняні 

Партнери: 
- торгові асоціації; 

- інвестиційні банки; 

- консультаційні фірми; 

- аудиторські фірми 

Джерела: 
- законодавчі та підзаконні акти, 

інструкції; 

- дослідження та розробки; 

- спеціальні джерела інформації; 

- преса, радіо, телебачення; 

- конференції, ярмарки, виставки; 

- тощо 



 

– узгодження фінансової стратегії з передбаченими змінами зовнішнього 

фінансового середовища. Під час цього оцінювання визначається, в якій мірі 

розроблена фінансова стратегія відповідає прогнозному розвитку економіки 

країни та змінам кон’юнктури фінансового ринку в розрізі окремих його 

сегментів; 

– внутрішня збалансованість фінансової стратегії. Під час такого оцінювання 

визначається, якою мірою узгоджуються між собою окремі цілі та цільові 

стратегічні нормативи майбутньої фінансової діяльності; наскільки ці цілі і 

нормативи кореспондують зі змістом фінансової політики з окремих аспектів 

фінансової діяльності; в якій мірі узгоджені між собою за напрямами і в часі 

заходи з забезпечення реалізації фінансової стратегії; 

– можливість реалізації фінансової стратегії. Розглядаються потенційні 

можливості галузі у формуванні власних фінансових ресурсів. 

– оптимізація рівня ризиків, пов’язаних із реалізацією фінансової стратегії. У 

даному разі визначають, якою мірою рівень прогнозних фінансових ризиків, 

пов’язаних із діяльністю галузі, забезпечує достатню фінансову рівновагу в 

процесі його розвитку. Крім того оцінюють, наскільки рівень цих ризиків 

доступний для фінансової діяльності галузі з позицій можливого розміру 

фінансових втрат і генерування загрози банкрутства; 

– ефективність розробленої фінансової стратегії. Результативність фінансової 

стратегії може бути оцінена, насамперед, на підставі прогнозних розрахунків. 

Поряд з цим можуть бути оцінені і нефінансові результати реалізації 

розробленої стратегії: зростання ділової репутації галузі; підвищення рівня 

управління фінансовою діяльністю структурних його підприємств; 

підвищення рівня матеріальної і соціальної забезпеченості фінансових 

менеджерів. 

Досягнення ефективності  фінансової стратегії є можливим : 

– у разі відповідності розробленої фінансової стратегії загальній стратегії 

галузі – ступеню узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих 

стратегій; 



 

– шляхом узгодженості фінансової стратегії галузі із прогнозованими 

змінами у зовнішньому підприємницькому середовищі; 

– в процесі реалізації розробленої фінансової стратегії щодо формування 

власних і залучених зовнішніх фінансових ресурсів тощо. 

В процесі моделювання і вибору фінансової стратегії одне з важливих 

місць посідає фінансове планування, що реалізується шляхом планування 

виробництва і реалізації, а також контролю за витратами коштів. Фінансове 

планування забезпечує необхідний контроль за залученням і використанням 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, створює необхідні умови для 

покращення фінансового стану галузі в цілому та її підприємств. Воно 

безпосередньо пов’язане з плануванням господарської діяльності і будується 

на основі інших виробничих показників плану (обсягу виробництва та 

реалізації, кошторисі витрат на виробництво, плану капітальних вкладень 

тощо). Однак розробка фінансового плану не є простим арифметичним 

перерахунком показників виробництва у фінансові показники. Фінансове 

планування в галузі є цілеспрямованим і повинно включати такі складові: 

– забезпечення фінансовими ресурсами; 

– збільшення прибутку від основної діяльності та інших видів діяльності; 

– організацію фінансових взаємовідносин з бюджетом, позабюджетними 

фондами, банками, кредиторами та дебіторами; 

– забезпечення реальної збалансованості планованих доходів і витрат; 

– забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості підприємства [73]. 

Об’єктивність системи фінансового планування в галузі визначається 

наявністю схеми координації всіх її планів і наявністю системи 

відповідальності за виконання кожного плану.  

Отже, основними виконавцями стратегії повинні бути: загальний 

менеджмент, планування, контроль якості, бухгалтерський облік, 

інформаційний центр та безпосередньо керівництво формуванням фінансової 

стратегії. Фінансова стратегія визначає найоптимальніші варіанти 

формування, розподілу та використання ресурсів. 



 

 

3.2. Обґрунтування прогнозних показників фінансової політики 

хлібопекарської галузі 

   

Проблеми достатнього забезпечення фінансовими ресурсами 

хлібопекарської галузі і підвищення ефективності їх використання носять 

глибокий, масштабний та всеохоплюючий характер. Соціально-економічна 

природа фінансових ресурсів та їх категоріальна сутність спричиняють їх 

високу мобільність і постійну обмеженість як на мікроекономічному, так і на 

макроекономічному рівнях. Нестабільний стан рівня достатності фінансового 

забезпечення мікрорівня ускладнюється впливом сучасних економічних 

процесів. Нестабільність курсу світових валют, нестабільність політичної та 

економічної ситуації, обмеженість міжнародних кредитних ресурсів та інші 

інструменти світової фінансової системи створюють складні умови адаптації 

і без того нестійкої і недосконалої національної фінансової системи та 

фінансів суб`єктів господарювання. 

Варто зауважити, шо за таких умов ефективне управління фінансовими 

ресурсами потребує взаємопідсилюючого впливу регулюючих важелів 

макро- і мікроекономічного рівнів. 

Для об`єктивного оцінювання сучасного стану управління фінансовими 

ресурсами  хлібопекарської галузі і обґрунтування прогнозних показників її 

фінансового менеджменту здійснено експертне опитування 20 

висококваліфікованих спеціалістів достатнього рівня обізнаності з даною 

проблемою. До числа експертів увійшли 7 докторів та 13 кандидатів 

економічних наук, які працюють над проблемами удосконалення умов 

функціонування хлібопекарської галузі у Національному інституті аграрної 

економіки. З числа опитаних експертів 45 % володіють інформацією 

стосовно даної проблеми винятково теоретичного характеру, 10 % − 

практичного та 45 % − теоретично-практичного. Базуючись на судженнях 



 

експертів і з допомогою математичного апарату, оцінено елементи 

стратегічного управління фінансовими ресурсами в зазначеній галузі. 

Згідно результатів експертного оцінювання визначено, що удосконалення 

потребують: по-перше, система кредитування та механізм державної 

фінансової підтримки; по-друге, організація управління власним капіталом та 

податкова політика; по-третє, система лізингу та інші елементи фінансового 

механізму. Такі дані було отримано в результаті обробки експертних анкет 

методом ранжування: кожному відміченому експертом варіанту 

присвоювалось 10 балів, що в підсумку за колективною експертною оцінкою 

дало змогу побудувати ранжований ряд пріоритетності напрямів 

удосконалення фінансової політики хлібопекарської галузі (табл. 3.1).  

Важливим параметром достовірності отриманих результатів є оцінка 

узагальненої міри узгодженості думок експертів, яка розраховується за 

коефіцієнтом конкордації:  
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Таблиця 3.1 

Експертна оцінка важелів удосконалення фінансової політики підприємств 

хлібопекарської галузі 
Важелі фінансової політики 

підприємств хлібопекарської 

галузі, що потребують 

удосконалення 

Бальна 

оцінка 

Ранги за 

кількістю 

балів 

 

Сума 
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di
2 

д.е.н. к.е.н. д.е.н. к.е.н. 

1. Банківське кредитування 30 70 1,5 2 3,5 −3,5 12,25 

2. Державна фінансова 

підтримка 
20 80 3,5 1 4,5 −2,5 6,25 

3. Управління власним 

капіталом 
30 40 1,5 4,5 5,5 −1,5 1,25 

4. Податкова політика 20 50 3,5 3 6,5 −0,5 0,25 

5. Лізингові відносини 10 40 5 4,5 9,5 2,5 2,25 



 

6. Інші напрями − 20 6 6 12 5 25 

Разом х х х Х 41,5 х 47,25 

У середньому х х х х 7 х х 

Джерело: власні дослідження. 

Отже визначено, що сума квадратичних відхилень окремих рангів від 

середнього значення S становить 47,25 (табл. 3.1). Кількість груп зв`язаних 

рангів L = 3 ((1,5; 1,5); (3,5; 3,5); (4,5; 4,5)), тоді t1 = 2 t2 = 2 t3 = 2, а 
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Отже, ступінь узгодженості думок експертів досить високий, оскільки 

коефіцієнт конкордації становить 0,705 
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Розрахований коефіцієнт конкордації є статистично істотним, оскільки 

критерій Пірсона ( 2 =
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) становить 6,97 при 

табличному значені 1,15 (за умови 6−1 ступенів свободи та P = 0,95).  

В підсумку згідно отриманих результатів експертного оцінювання, 

можна стверджувати про найбільшу значущість удосконалення систем 

банківського кредитування та державної фінансової підтримки у механізмі 

фінансового забезпечення хлібопекарської галузі, оскільки сума рангів цих 

напрямів мінімальна і становить 3,5 та 4,5 відповідно.  

В контексті необхідності удосконалення системи банківського 

кредитування 85 % опитаних експертів виділяють зниження відсоткових 

ставок по банківських кредитах як основну запоруку активізації 

кредитування та матеріального оновлення галузі в цілому. При цьому 50 % 

фахівців вважають оптимальним рівнем відсоткових ставок для підприємств 

хлібопекарської галузі 2−8 %.  

Для досліджуваних підприємств хлібопекарської галузі у процесі 

банківського кредитування вагомою проблемою є ризик недоотримання чи 

невчасного отримання необхідної суми кредиту, а також підвищення 

відсоткових ставок по діючих договорах кредитування. Згідно результатів 

аналізу зарубіжного досвіду одним з найпоширеніших способів нейтралізації 



 

фінансових ризиків є хеджування за допомогою похідних фінансових 

інструментів. Цей метод дозволяє оптимізувати стратегію управління 

фінансовими ризиками, оскільки передбачає право вибору щодо вектора 

використання різних інструментів, умов договору за ними і можливість 

відмови у разі несприятливої ситуації.  

Враховуючи потреби хлібопекарської галузі та ступінь розвитку 

фінансового ринку України перспективним може стати механізм хеджування 

за допомогою форвардних контрактів за відсотковими ставками. 

Форвардні контракти – це інструменти міжбанківського ринку. Їх 

особливості відповідають вимогам реальних товарних угод господарюючих 

суб’єктів: обсяги та строки максимально наближені до потреб по 

комерційних операціях, вид активу визначається згідно потреби клієнтів 

банку, ціна встановлюється в залежності від розміру форвардної маржі. 

Механізм використання форвардного контракту за відсотковими ставками 

передбачає, що попередньо між потенційним позичальником і банком 

укладається угода про фіксування кредитної плати на наперед визначеному 

рівні за кредитом, який планує отримати позичальник протягом визначеного 

терміну у майбутньому.  

Для хлібопекарської галузі доцільно використовувати форвардні 

контракти за відсотковими ставками, оскільки через тривалий операційний 

цикл у них виникає постійна потреба в обігових коштах. В силу специфіки 

своєї соціальної діяльності (оскільки продукція є соціальною) чітко можуть 

визначити обсяги та періоди залучення додаткових фінансових ресурсів і 

наперед укласти контракти, згідно яких на визначену дату матимуть 

необхідну суму кредиту. Поряд з цим, форвардний контракт дає змогу 

зафіксувати розмір кредитної плати за майбутнім кредитом, що дозволяє 

спрогнозувати майбутні грошові потоки, спланувати витрати та доходи 

підприємства, максимально збалансувати його розвиток. За умови, якщо у 

підприємства відпала потреба у кредиті, воно має можливість за 



 

погодженням з банком-контрагентом перепродати форвардний контракт 

іншому підприємству – потенційному позичальнику.  

Хеджування деривативами має стати для хлібопекарської галузі України 

невід`ємним елементом їх політики управління, оскільки ефекти цього 

механізму − беззаперечні. По-перше, підприємства, які використовують такі 

контракти, мають змогу спрогнозувати фінансові потоки, спланувати 

прибуток і визначитись з його розподілом; по-друге, знизити ризик 

невизначеності у кредиторській заборгованості; по-третє, мінімізувати 

ціновий ризик та ризик зниження попиту на продукцію чи інші активи, тобто 

забезпечити більш ефективний фінансовий менеджмент. 

Згідно результатів рейтингового оцінювання в частині удосконалення 

державної фінансової підтримки  60 % опитаних експертів акцентують увагу 

на необхідності взаємозв`язку державних асигнувань із ефективністю 

господарювання кожного окремого підприємства і галузі в цілому та, 

відповідно, адресний характер такого фінансування. З цієї позиції кожне 

підприємство, ефективно розпоряджаючись власним капіталом повинно 

стимулюватися державою у вигляді фінансових асигнувань для поліпшення 

отриманих фінансових результатів.  

Водночас підприємства, що знаходяться у кризовому стані повинні 

шукати власні шляхи виходу із складної ситуації при інформаційній та 

консультаційній державній підтримці. Запровадження таких методів дасть 

змогу стимулювати ефективне використання як власних, так і асигнованих 

державою коштів, а також ліквідувати чи реорганізувати підприємства з 

неефективним фінансовим управлінням.  

Визначення та підтримка підприємств, що мають право на державну 

фінансову допомогу, може здійснюватись на основі оцінювання їх рейтингу 

за інтегральним показником, який відображає здатність кожного з них 

ефективно використовувати вкладені ресурси і перспективність їх 

економічного зростання. Для розрахунку інтегральної оцінки та ідентифікації 

рейтингу підприємств хлібопекарської галузі застосовано метод 



 

дискримінантного аналізу, головне завдання якого зводиться до побудови 

оптимальної дискримінантної функції. Такий метод аналізу з достатньо 

високим ступенем імовірності дозволяє здійснювати класифікацію 

підприємств за їх здатністю до окупності власних та асигнованих державою 

фінансових ресурсів. 

Базовий алгоритм лінійної багатофакторної дискримінантної функції має 

такий вигляд: Z = a0 + a1x1 + a2x2 +…+ anxn. Враховуючи важливість у даній 

моделі досягнення максимального ефекту, дискримінантний критерій (λ) 

виглядає як λ(а) = QSb(a)/ASw(a) → max, де QSb(a) − міжгрупова варіація 

залежної змінної (інтегрального показника), ASw(a) − внутрігрупова варіація 

залежної змінної. 

В процесі аналізу для розрахунку інтегрального показника незалежними 

змінними обрано показники ділової активності та ефективності 

господарської діяльності, оскільки саме вони об`єктивно відображають стан 

системи фінансового управління і здатність підприємств галузі до 

економічного розвитку, що в подальшому може гарантувати ефективне 

використання державних асигнувань. Серед традиційних показників ділової 

активності та ефективності господарської діяльності відібрано такі, що 

найбільш точно відображають стан ефективності використання основних та 

оборотних активів (оборотність оборотних активів, капіталовіддача, 

окупність витрат операційної діяльності, прибутковість активів) і здатність 

до нарощування обсягів діяльності (темп зміни чистого доходу): 

Х1 − темп зміни чистого доходу − відображає динаміку поширення 

галузі на ринку за обсягами господарської діяльності; 

Х2 − оборотність оборотних активів − показує швидкість обігу 

інвестованих в галузь оборотних засобів; 

Х3 − капіталовіддача − характеризує обсяг господарювання на кожну 

гривню фінансових ресурсів, вкладених у формування основних засобів 

галузі; 



 

Х4 − окупність витрат операційної діяльності − характеризує 

ефективність господарської діяльності і показує розмір прибутку від 

операційної діяльності на одиницю операційних витрат; 

Х5 − прибутковість активів − відображає розмір чистого прибутку на 

одиницю вкладеного капіталу. 

Беручи до уваги те, що усі обрані показники позитивно впливають на 

зростання показника Z, запропонована дискримінантна функція матиме 

вигляд: Z = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5. 

Дотримуючись обов`язкових передумов дискримінантного аналізу щодо 

безповторного відбору підприємств та їх чисельності, яка має перевищувати 

кількість змінних щонайменше у 2 рази (не менше 2 х 5 = 10 підприємств), 

розраховано обрані показники і побудовано матрицю незалежних змінних 

(додаток Д). На основі даних цієї матриці визначено наступний вектор-

стовпчик середніх значень незалежних змінних:  

























069,0

179,0

952,0

970,0

088,1

Х . 

Побудуємо коваріаційну матрицю (Wков) значень незалежних змінних, на 

головних діагоналях якої знаходяться дисперсії відповідних незалежних 

змінних та обернену до неї матрицю ( 1W 

ков
): 

  0,118011 0,049208 0,052093 0,015937 0,011147 

  0,049208 0,281527 0,103763 0,04616 0,012165 

Wков = 0,052093 0,103763 0,52791 -0,00876 0,009908 

  0,015937 0,04616 -0,00876 0,054399 0,006747 

  0,011147 0,012165 0,009908 0,006747 0,005751 

 

  10,80465 -0,85756 -0,56966 -0,32627 -17,76279 

  -0,85756 4,71374 -0,85073 -3,55415 -2,67275 
1W 

ков  
= -0,56966 -0,85073 2,19526 1,58153 -2,73387 

  -0,32627 -3,55415 1,58153 24,66504 -23,51142 

  -17,76279 -2,67275 -2,73387 -23,51142 246,24642 

 



 

Перемноживши одержану інвертовану матрицю ( 1W 

ков
) на вектор середніх 

значень змінних, отримуємо вектор дискримінантних коефіцієнтів, 

елементами якого будуть відповідні ненормовані коефіцієнти. Ці коефіцієнти 

за допомогою алгоритму 
s

a
а

j
jnorm  (якщо Waas T ) перетворюються у 

канонічні або нестандартизовані, які і будуть параметрами дискримінантної 

функції: 

а0 = 228,17; а1 = 306,55; а2 = 30,87; а3 = 27,96; а4 = 282,57; а5 =-3100,09. 

Вільний член а0 даної моделі визначено за наступним алгоритмом: 

а0= 



p

1j

jcxjnormа . З урахуванням знайдених параметрів виведена 

дискримінантна функція інтегральної оцінки відповідності підприємства 

доцільності державного асигнування набуває наступного вигляду: 

Z = 228,17 + 306,55 x1 + 30,87 x2 + 27,96 x3 + 282,57 x4 − 3100,09 x5. 

Слід підкреслити, що функція є адекватною відносно статистичних 

даних, оскільки Fрозр > Fтабл  (Fрозр = 1,5587E+31; Fтабл= 4,5904 при довірчій 

імовірності р = 0,95). 

Результати інтегрального оцінювання відповідності рівня розвитку 

підприємств хлібопекарської галузі для доцільності державної фінансової 

підтримки дозволяє застосувати її до будь-яких суб`єктів господарювання, а 

його дані є підставою для прийняття рішень щодо доцільності вкладання 

державних коштів у їх розвиток. Графічна залежність інтегрального 

показника від прибутковості активів досліджуваної сукупності підприємств 

(рис. 3.5), ілюструє тісний взаємозв`язок цих двох показників.  

Невисоке значення інтегрального показника, спричинене низькою якістю 

управління чи збитковістю активів підприємства, свідчить про недоцільність 

державного фінансування таких підприємств, проте доцільно зауважити, що 

підприємства з високим рівнем рентабельності капіталу і, відповідно, 

високим інтегральним показником, можуть розвиватися за рахунок власних 

коштів. Решта підприємств із задовільним рівнем управління, але не є 



 

високоприбутковими, мають право на державну фінансову підтримку, 

враховуючи, що чим менші власні прибутки підприємства та його 

інтегральний показник, тим більший розмір зовнішніх ресурсів йому 

потрібно залучити для ефективного виробництва.  

 

Рис. 3.5. Інтегральний показник відповідності підприємств хлібопекарської 

галузі доцільності державної фінансової підтримки 
Джерело: власні дослідження. 

 

Важливим залишається задача обґрунтування порогових значень щодо 

недоречності державного фінансування як збиткових підприємств через їх 

неперспективність, так і високоприбуткових, які власним капіталом здатні 

покривати потреби розширеного відтворення. Дослідивши сукупність 



 

підприємств хлібопекарської галузі із різним фінансовим станом: 

незадовільним, нестабільним і стійким та врахувавши можливість поєднання 

у моделі в межах одного підприємства критичних значень усіх показників 

зроблено висновок про наступне ранжування інтегрального показника: 

Z <= 200 − підприємство вважається неперспективним і державне 

фінансування у його розвиток не має сенсу; 

200 < Z < 1200 підприємству необхідна державна фінансова підтримка; 

Z >= 1200 − підприємство вважається самодостатнім і державна 

фінансова підтримка може обмежуватись інноваційними інвестиціями та 

консультативною підтримкою. 

У разі неможливості чіткого встановлення категорії підприємства 

необхідно здійснювати аналіз інтегрального показника у динаміці за декілька 

останніх років: якщо становище підприємства покращується − є підстави 

віднесення його до вищої категорії. 

Ще одним важливим інструментом забезпечення стабільного 

фінансування хлібопекарської галузі повинно стати страхування як спосіб 

зменшення впливу ризиків, що призводять до фінансових втрат. Згідно 

світової практики, практично доведено, що фінансово вигідніше попередньо 

витратити незначну суму коштів на страхування, аніж покривати усі збитки 

за власний рахунок. 

Нерозвиненість національного страхового ринку та відсутність 

конкуренції страхових послуг, брак вільних обігових коштів у 

товаровиробників, недостатній фінансовий потенціал страхових компаній 

ризиковість і невигідність страхування для страхових компаній, відсутність 

агрострахування, призводять до пропозиції самострахування, що відповідає 

світовому досвіду. Автор поділяє думку вчених, які пропонують здійснювати 

самострахування у товариствах інтегрованого типу, які б функціонували на 

неприбуткових засадах і були б максимально наближені до потреб 

товаровиробників.   



 

Наступним фінансовим інструментом як мікро- та макроекономічного 

впливу на управління фінансовими ресурсами є цінова політика. Її 

удосконалення можливе за умови спільних зусиль державних органів та 

самих підприємств. Для максимізації прибутку від реалізації своєї продукції 

підприємствам слід здійснювати: на мікрорівні активну маркетингову 

діяльність і створювати умови для зберігання продукції, проводити 

систематичний моніторинг ринку і пошук прийнятної реалізаційної ціни з 

точки зору її співставності з повної собівартістю, ґрунтовний аналіз процесу 

ціноутворення і реалізації та виявлення резервів його удосконалення. 

Намакро рівні, налагодити жорсткий контроль з боку державних органів 

влади (Антимонопольного комітету, Державного департаменту 

продовольства та Державної служби експортного контролю України) за 

діяльністю посередницьких структур (закупівельних підприємств), які 

отримують необґрунтовані надприбутки. 

Ефективність запропонованих заходів можлива лише в умовах контролю 

держави за дотриманням добросовісної конкуренції і стримуванням 

недобросовісних спекуляцій. При цьому держава може обмежити свій вплив 

на цінову політику підприємств лише організаційними, а не фінансовими 

заходами. 

Підсумовуюче вищезазначене доцільно визначити, що забезпечення 

повноцінного фінансування хлібопекарської галузі у необхідних обсягах і з 

оптимальною ефективністю є можливим за умови активізації злагодженої 

системи фінансового менеджменту (рис. 3.6). Визначені заходи можуть 

забезпечити капіталізацію власних доходів підприємств за помірного 

використання зовнішнього капіталу. 

Згідно з результатами експертного оцінювання та прогнозування 

визначено перспективність системного управління основними елементами 

фінансової політики для  хлібопекарської галузі у наступні 1 − 5 років (табл. 

3.2). 



 

 

 

Рис. 3.6. Перспективні напрями удосконалення системи управління 

фінансовими ресурсами  хлібопекарської галузі 
Джерело: власні дослідження. 

Оптимістичним є прогноз щодо удосконалення державної фінансової 

підтримки, а стосовно альтернативних напрямів управління фінансовими 

ресурсами – то вони визначились як сумнівні, оскільки галузь все ж таки є 

соцільною, проте конструктивними зрушення можуть бути не лише в 

довгостроковому періоді.  

Таблиця 3.2. 

Експертне прогнозування термінів активізації та розвитку основних 

елементів фінансової політики хлібопекарської галузі,  

у % до загальної кількості експертів 

 
Напрями удосконалення 

фінансової політики 

підприємств хлібопекарської 

галузі 

Прогнозний період Даний 

елемент не 

активізуєть

ся 

до 1 р. 1 − 5 р. понад 5 р. 

Ефективне управління власним 

капіталом 
− 70 30 − 

Раціональна державна 

фінансова підтримка 
− 80 20 − 

Система банківського 

кредитування підприємств 
− 75 25 − 

Система фінансового 

управління спеціалізованими 

фінансовими установами 

− 65 15 20 

Напрями активізації управління Елементи управління 

 

Кредитування 

Державна фінансова 

підтримка 

Страхування 

Інші елементи 

Форвардні контракти за відсотковими 

ставками 

 

Хеджування ризиків 

Адресний характер фінансових 

асигнувань згідно інтегрального 

показника Капіталізація 

власних 

доходів 

підприємств 

хлібопекарськ

ої галузі 

Альтернативний напрям 

 



 

 

Отже, для успішного розв`язання нагальних проблем фінансового 

управління хлібопекарською галуззю необхідна концентрація зусиль як 

державних органів управління, так і внутрішнього фінансового менеджменту.  

Результатом цього має стати ефективна система управління фінансовими 

ресурсами зі створенням інвестиційно сприятливого середовища 

 

3.3. Реалізація фінансової стратегії у хлібопекарській галузі  

 

Успішне функціонування та стабільний економічний розвиток 

хлібопекарської галузі здатні забезпечити виконання економічних, 

соціальних і екологічних завдань як підприємств галузі, так і держави в 

цілому. Як свідчать результати соціологічного опитування керівників 

підприємств, 29 % суб`єктів вибірки вважають пріоритетом диверсифікувати 

свою виробничу діяльність, 16 % − участь у інтеграційних процесах, 12 % − 

участь у обслуговуючій кооперації (рис. 3.7) та інших напрямах. 

 

 

Рис. 3.7. Перспективні пріоритети розвитку і участі підприємств,  

у % до загальної кількості респондентів  
 



 

Досягнення стратегічних цілей можливе за умови злагодженої 

комплексної системи виробничої, маркетингової та фінансової стратегій, як 

було визначено попередньо (рис. 3.8). Цільові орієнтири фінансової стратегії 

обираються в залежності від загальної характеристики основних фінансових, 

економічних та виробничих параметрів галузі і визначають правила її 

фінансової політики. Водночас, ефективна фінансова політики здатна 

забезпечити переоцінку напряму фінансової стратегії та стратегічних цілей. 

Тому, зв`язок у системі стратегічного управління  є двостороннім і 

динамічним. 

Фінансова стратегія, насамперед, забезпечує акумулювання власних 

коштів та раціональне формування позиченого капіталу з метою ефективного 

їх використання у господарській діяльності. Проте, вона може бути 

ефективною лише у випадку правильного вибору напряму, адаптивного 

потребам та можливостям галузі. 

 

 

Рис. 3.8. Місце і роль фінансової стратегії у загальній стратегії галузі 

Джерело: власні дослідження. 

 

В залежності від позиції підприємств галузі на ринку та наявності 

ресурсів цільові орієнтири в рамках фінансової стратегії різні. Успішні 
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підприємства ставлять за ціль досягнення максимального доходу, високої 

рентабельності, виконання соціальних програм, утримання досягнутих та 

розширення і зміцнення ринкових позицій та ін. Деякі підприємства в силу 

обставин за основну ціль приймають умови виживання, стабілізації чи 

оздоровлення. Враховуючи вищевикладене, доцільно систематизувати два 

основних цільових орієнтири адекватної моделі: кількість та ефективність 

використання фінансових ресурсів, в результаті чого отримаємо матрицю 

фінансових стратегій (табл. 3.3). 

Процедуру вибору фінансової стратегії слід здійснювати у три етапи:  

1 етап − детальний аналіз фінансового стану підприємства з оцінюванням 

його ліквідності, платоспроможності, ефективності використання фінансових 

ресурсів. Такий аналіз поглиблюється SWOT-аналізом з метою виявлення 

переваг та недоліків діючої системи управління;   

2 етап − імітування можливого розвитку ситуації з оцінювання імовірного 

ризику втрат. На цьому етапі доцільними є екстраполяція, прогнозування, 

імітаційне моделювання; 

3 етап − вибір оптимальної стратегії і розробка детального плану її втілення. 

Таблиця 3.3 

Матриця фінансових стратегій хлібопекарської галузі 
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Джерело: власні дослідження. 

 

Згідно результатів аналізу за умовами високої платоспроможності та 

стабільної прибутковості підприємства галузі обирають стратегію 



 

розширення, яка передбачає придбання нових виробничих потужностей, 

освоєння виробництва нових видів продукції, участь у інтеграційних 

процесах, а також використання коштів на стимулювання працівників, 

розвиток соціальної інфраструктури, благочинні заходи та ін. Такі 

підприємства можуть використовувати значні обсяги кредитних коштів, що 

суттєво не відобразиться на їх платоспроможності чи фінансовій 

незалежності. У даному випадку обмеження щодо ризику можуть 

стосуватися обсягів розширення та напрямів інвестування, які моделюються і 

оцінюються на 2-му етапі вибору фінансової стратегії. Якщо ж таке 

підприємство ставить за мету максимізацію прибутку власників, ним може 

бути обрана і інша менш активна стратегія. 

Незначна або періодична збитковість підприємства при повному та 

надлишковому забезпеченні власними фінансовими ресурсами сприяє його 

поступовому розвитку за рахунок ефективнішого використання наявних 

ресурсів та позичених коштів. Ключовим етапом такої стратегії є глибокий 

аналіз господарської діяльності підприємства та його фінансово-

економічного стану, в наслідок чого виявляються прорахунки і упущення, 

резерви покращення ефективності господарювання. У результаті коригувань 

і удосконалення управління підприємство, як правило, має змогу дуже 

швидко покращити результати своєї діяльності і активізувати свій розвиток. 

Стабілізаційна стратегія необхідна підприємствам з нестійким рівнем 

рентабельності та обмеженістю власних фінансових ресурсів, оскільки вона 

забезпечує детальний моніторинг господарської діяльності і пошук 

ефективних шляхів підвищення рівня рентабельності. Така стратегія може 

бути придатною і для підприємств з достатнім рівнем рентабельності та 

значними кредитними зобов`язаннями, адже у такому випадку має місце 

низька платоспроможність і висока залежність від зовнішніх джерел 

фінансування. 

Стратегія виживання характерна для підприємств з великими обсягами 

капіталу, що не використовується в повній мірі або використовується 



 

неефективно. Такі підприємства повинні здійснювати глибокий контроль 

усіх етапів виробництва та управління, виявляти резерви уникнення 

збитковості, детально переглядати активи з метою залучення їх у 

виробництво або реалізацію та знайти шляхи поліпшення фінансового стану.  

Глибока збитковість за недостатності капіталу може бути усунута шляхом 

оздоровлення підприємства на основі санаційної процедури або ж 

реорганізації чи ліквідації з причини його нежиттєздатності. Стратегія 

оздоровлення базується на застосуванні фінансового контролінгу, який 

допомагає виявити причини кризового стану та розробити механізм 

нівелювання наслідків.  

Правильно обрати оптимальну стратегію фінансового управління в 

умовах повної невизначеності, яка притаманна як підприємствам 

хлібопекарської галузі, так і економіці країни в цілому, дозволяють 

економіко-математичні методи і моделі теорії ігор. Теорія ігор дозволяє 

економічним суб`єктам шляхом побудови математичних моделей прийняття 

оптимальних рішень в умовах невизначеності, обрати оптимальну стратегію 

та сформувати адаптивну фінансову політику. Оптимальною вважається 

стратегія, яка зацікавленій стороні забезпечує максимально можливий 

середній виграш. 

Згідно процедури вибору фінансової стратегії на першому етапі 

здійснюється SWOT-аналіз, який надає основу для подальших рішень. 

Отримані у результаті здійсненого SWOT-аналізу імовірнісні сценарії 

(підрозділ 2.3) дають підстави окреслити межі вибору фінансової стратегії 

підприємств, що функціонують у певних умовах (рис. 3.9). 



 

 

Рис. 3.9. Матриця фінансових стратегій з врахуванням впливу  

зовнішніх і внутрішніх факторів фінансового розвитку хлібопекарської галузі 
Джерело: власні дослідження. 

Автором визначено, що вибір стратегії для досліджуваних підприємств 

хлібопекарської галузі варто проводити за моделлю ігор. Для моделювання 

ситуації вибору фінансової стратегії візьмемо одне із досліджуваних 

підприємств, яке стоїть перед вибором однієї із трьох альтернатив: 

розширення, поступового розвитку та стабілізації. З огляду на необхідну 

прибутковість і типовість діяльності та розвитку нами було обрано КП 

"Хлібокомбінат Рівненської райспоживспілки" з рівнем рентабельності 

2,29 %. Дане підприємство має невисокий та стабільний прибуток і тому 

може обрати одну із запропонованих фінансових стратегій, зважаючи на три 

можливих стани розвитку подальших подій: кризи, стабільності та 

пожвавлення ринку.  

Обравши стратегію розширення підприємство вкладе кошти у 

необоротні активи та профінансує додатковий вид виробництва, що в умовах 

кризи може знизити його рентабельність у середньому на 10 %, в умовах 

стабільності − на 2 %, а при пожвавлені ринку − призведе до зростання 

прибутковості активів на 5 % і т.д. (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Матриця виграшів КП "Хлібокомбінат Рівненської райспоживспілки"  

при виборі фінансової стратегії  
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Стани зовнішнього  

середовища 

Фінансові стратегії 

Криза Стабільність 
Пожвавлення 

ринку 

Стратегія розширення                   (А1) − 10 − 2 5 

Стратегія поступового розвитку  (А2) − 3 − 1 4 

Стабілізаційна стратегія               (А3) −2 2 3 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для визначення оптимальної стратегії КП "Хлібокомбінат Рівненської 

райспоживспілки" доцільно використовувати критерії Вальда, Гурвіца, 

Лапласа та Севіджа. Критерій Лапласа спирається на принцип недостатнього 

підґрунтя, відповідно до якого кожному стану Пj відповідає імовірність рі 

(
n

1
p i  ), у нашому випадку 0,33 (1/3). Для прийняття рішення щодо вибору 

стратегії Аі розраховують середнє арифметичне значення виграшу по кожній 

із стратегій 
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W (А1) = 0,33 ∙ (−10−2+5) = −2,31; 

W (А2) = 0,33 ∙ (−3−1+4) = 0; 

W (А3) = 0,33 ∙ (−2+2+3) = 0,99. 

Після цього обирається максимальне значення 
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max)(max ), яке і відповідатиме оптимальній стратегії − у 

нашому випадку Аопт=А3. 

Критерій Вальда базується на принципі обережності, оскільки обирається 

найкраща з найгірших стратегій. Для цього у кожній із запропонованих 

стратегій помічається найгірший виграш, після чого обирається стратегія з 

найвищим серед найгірших виграшів ( ij
j

aminmax W
i

 ): 

А1min = −10; А2 min = −3; А3min = −2.  

Таким чином, максимальним ефектом серед найгірших є елемент 

стабілізаційної стратегії, тобто Аопт=А3. 



 

Критерій Севіджа базується на оцінюванні матриці ризиків, елементи 

якої визначаються за формулою: 
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 Таким чином, запровадження величини ризику rij призвело до вибору 

стратегії розширення (А1), яка забезпечує найменші втрати при 

максимальному ризику. За результатами розрахунків виходить, що стратегія 

розширення є високоризиковою, проте вона у будь-якому випадку забезпечує 

найменші втрати через ефект масштабу. 

Критерій Гурвіца (критерій песимізму-оптимізму) базується на двох 

основних припущеннях: несвідомий опонент може бути у найгіршому стані з 

імовірністю (1−α) і у найкращому стані з імовірністю α, якщо α − коефіцієнт 

довіри. Оскільки наша матриця є матрицею корисності, то критерій Гурвіца 

формулюється наступним чином:  ij
j

ij
j

aa min)1(maxmaxW
i

  . Якщо 

прийняти за умову імовірність настання найгіршого чи найкращого 

результату у 50 %, то α = 0,5 і наступні розрахунки матимуть вигляд: 

W (А1) = 0,5 ∙ (−10) + 0,5 ∙ 5 = 7,5; 

W (А2) = 0,5 ∙ (−3) + 0,5 ∙ 4 = 0,5; 

W (А3) = 0,5 ∙ (−2) + 0,5 ∙ 3 = 0,5. 

В результаті оптимальними для КП "Хлібокомбінат Рівненської 

райспоживспілки" вважаються стратегії поступового розвитку та 

стабілізаційна з рівновеликим значенням критерію максимуму Таким чином, 

у трьох розрахунках з чотирьох обраних критеріїв відзначено стабілізаційну 



 

стратегію як оптимальний варіант фінансової стратегії КП "Хлібокомбінат 

Рівненської райспоживспілки".  

Згідно отриманих результатів варто навести та обґрунтувати алгоритм 

реалізації фінансової стратегії як цілеспрямоване використання можливостей 

з активізацією сильних сторін за умови суцільного нівелювання загроз і 

усунення слабких сторін з метою раціонального формування фінансових 

ресурсів і підвищення ефективності їх використання. Даний методичний 

підхід можна вважати  практично універсальним інструментом, оскільки він 

відповідає вимогам кожної з виділених фінансових стратегій. Однак, у 

випадку вибору стратегії розширення чи поступового розвитку акцентується 

увага на активному використанні сильних сторін та можливостей при 

помірному усуненні загроз. Натомість, стабілізаційна стратегія, або 

виживання та оздоровлення вимагають негайного усунення загроз і слабких 

сторін із помірним застосуванням можливостей. 

Оскільки визначено, що фінансовий менеджмент потребує широкого 

спектру знань і вмінь (підрозділ 3.1.), тому суб`єкти управлінського впливу 

різних ланок організаційної структури підприємств повинні бути 

зацікавленими та мотивованими в освоєнні та використанні підприємствами 

сучасних інструментів управління та методів його організації.  
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Рис. 3.10. Модель організаційного забезпечення управління фінансовими 

ресурсами хлібопекарської галузі 
Джерело: власні дослідження 

 

Отже реалізація  фінансової стратегії здійснюється у вигляді комплексу 

послідовних дій,  пов`язаних із функціями управління фінансовими 

ресурсами,  їх формуванням і використанням. Методологічною основою 

реалізації фінансової стратегії є розроблена та обґрунтована в межах даного 

дослідження система управління фінансовими ресурсами, яка базується на 

комплексному використанні системи організаційних та економічних 

інструментів управлінського впливу (рис. 3.10).  

Запропонована модель здатна забезпечити раціональне формування та 

розподіл фінансових ресурсів, головним чином на підставі використання 

результатів інформаційного аналізу, аналізу сильних та слабких сторін, 

загроз та можливостей. Кваліфіковане внутрішнє управління фінансовими 

ресурсами за виділеними у моделі елементами дає змогу підвищувати 

ефективність використання авансованого капіталу підприємства, нарощувати 

капіталізацію та утримувати конкурентну позицію на ринку.  

 



 

Висновки до розділу 3 

 

1. Здійснено теоретичний аналіз розробки системи формування стратегії 

управління фінансовими ресурсами досліджуваної галузі. Представлено 

складові елементи зазначеної системи, її структуру та визначено проблемні 

питання з точки зору практичної корисності.  

2. Запропоновано модель та узагальнену схему системи формування 

фінансової стратегії хлібопекарської галузі, які реалізуються шляхом: 1) 

формування мети, завдань, рівнів реалізації, внутрішніх і зовнішніх факторів 

формування, відповідних обмежень, інструментів і методів реалізації; 2) 

визначення часового горизонту формування фінансової стратегії, 

дослідження зовнішнього фінансового становища та кон’юнктури 

фінансового ринку, формування стратегічних цілей, конкретизації цільових 

орієнтирів фінансової стратегії, розробки фінансової політики за окремими 

аспектами фінансової діяльності, розробки системи організаційно-

економічних заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії та 

оцінювання ефективності розробленої фінансової стратегії. 

3. В розрізі розрахунку прогнозованих показників розвитку 

хлібопекарської галузі в процесі її фінансової політики, доцільно 

нейтралізувати ризики, що виникають в процесі банківського кредитування 

шляхом хеджування. Враховуючи потреби підприємств хлібопекарської 

галузі на ринку та ступінь розвитку фінансового ринку України 

перспективним може стати механізм хеджування за допомогою форвардних 

контрактів за відсотковими ставками. 

4. В частині удосконалення на макрорівні щодо державної фінансової 

підтримки запропоновано дискримінантну систему інтегрального 

оцінювання відповідності підприємства доцільності державного асигнування: 

Z = 228,17 + 306,55 x1 + 30,87 x2 + 27,96 x3 + 282,57 x4 − 3100,09 x5, яка 

дає змогу встановити взаємозв`язок державних асигнувань із ефективністю 



 

господарювання кожного окремого підприємства та, відповідно, акцентувати 

на адресному характері такого фінансування. 

5. Доведено, що першочерговими заходами у напрямі поліпшення усієї 

системи фінансового управління має стати послідовний комплексний підхід 

до процедури управління, основою якого є планування та прогнозування..  

6. Доведено, що фінансова стратегія забезпечує акумулювання власних 

коштів та раціональне формування позиченого капіталу з метою ефективного 

їх використання у господарській діяльності. Систематизувавши дві основні 

умови вибору адаптивної моделі, а саме кількість та ефективність 

використання фінансових ресурсів, сформовано матрицю фінансових 

стратегій, яка зранжувала умови адекватності стратегій розширення, 

поступового розвитку, стабілізації та виживання, оздоровлення або 

згортання. 
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ВИСНОВКИ 

 

Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової 

промисловості України, призначення якої полягає у безперебійному 

забезпеченні виробництва хліба, хлібобулочних та інших борошняних 

виробів у обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки. 

Сьогодні на ринку хліба та хлібобулочних виробів присутня продукція 

великих промислових підприємств (стаціонарних хлібокомбінатів та 

хлібозаводів), підприємств середньої потужності, малих підприємств, 

пекарень та цехів, за рахунок яких галузь відіграє визначну соціальну та 

стратегічну роль у житті суспільства, задовольняючи потреби населення 

України в основному харчовому продукті. 

Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей виробництва 

галузі викликає необхідність зміни пріоритетів при розробці та обґрунтуванні 

фінансової стратегії розвитку галузі, що в свою чергу обумовлює зміну 

технології обґрунтування прогнозованих показників фінансово-господарської 

діяльності від прибутку до об’єму виробництва, їх асортиментної структури 

продукції. Це відповідає вимогам конкурентного ринку і дозволяє розробити 

конкретну стратегію, яка базується на оцінюванні реальної ситуації, 

ресурсних можливостей господарюючих суб’єктів. Першочергову увагу при 

цьому повинно бути приділено забезпеченню виробництва необхідним 

обсягом фінансових ресурсів.  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:  

1. В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений 

хлібопекарською продукцією, але купівельна спроможність населення дуже 

низька, тому конкуренція з кожним днем стає більш високою. В цих умовах 

необхідно забезпечити виживання виробництва хлібопекарської галузі на 

ринку шляхом розширення масштабів їх виробництва, оновлення основних 

виробничих фондів та завдяки ефективному управлінню фінансовими 

ресурсами. На нашу думку, для цього слід чітко орієнтуватись у всіх 



 

процесах ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та 

економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як 

окремого підприємства, так і галузі в цілому.  

2. Тому серед основних проблем епохи науково-технічного прогресу 

найбільш складною за змістом та можливістю теоретичного та практичного 

вирішення є оптимальний розподіл та ефективність використання фінансових 

ресурсів виробництва. Організація стратегічного управління фінансовими 

ресурсами у ринкових умовах є малодослідженою галуззю економічної 

науки. У зв’язку із цим практика формування державної, регіональної та 

виробничо-господарської політики щодо реорганізації систем управління 

фінансовими ресурсами стикається із відсутністю теоретичних основ, які 

адекватні реаліям сьогодення. Це вимагає від сучасних науковців розробки 

теоретичної бази та організаційно-економічного механізму, який дозволив би 

знаходити найраціональніші управлінські рішення з метою вдосконалення 

існуючих економічних систем шляхом оптимального розподілу та 

ефективного використання фінансових ресурсів. 

3. В роботі запропоновано наступне визначення «фінансових 

ресурсів»: це грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні галузі та її 

підприємств для здійснення виробничо-господарської діяльності з метою 

забезпечення фінансування своїх зобов’язань, фінансової стабільності та 

соціального розвитку.  

Визначено схему економічного потенціалу галузі, охарактеризовано 

взаємозв’язок та взаємозалежність між елементами економічного потенціалу, 

серед яких головне місце належить фінансовим ресурсам.  

4. Одним із чинників успішного функціонування галузі, який 

впливає на результати її діяльності, є забезпечення її діяльності необхідним 

обсягом фінансових ресурсів. Саме вони являються єдиним видом ресурсів, 

який трансформує безпосередньо і з мінімальним часовим лагом у будь-який 

інший вид ресурсів і під яким розуміється сукупність грошових коштів, що 



 

знаходяться в розпорядженні галузі для здійснення виробничо-господарської 

діяльності. 

Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі та 

знаходяться в русі, а грошові кошти стають фінансовими ресурсами лише 

тоді, коли вони акумулюються у відповідних фондах, які мають певний 

порядок створення і використання; вони приймають форму грошових фондів 

і можуть бути трансформовані у фондову і нефондову сферу. 

5. Вплив фінансів на ефективність виробництва у значній мірі 

визначається наявністю цих ресурсів, а отже кожна організаційна структура 

повинна мати можливість за результатами своєї діяльності створювати фонди 

фінансових ресурсів, здатні забезпечувати відтворення та вдосконалення 

виробництва, а також соціальний розвиток.  

За джерелами утворення фінансові ресурси розподіляються на 

внутрішні і зовнішні, на їх формування впливають різні чинники як 

внутрішні (несистематичні – пов’язані безпосередньо з діяльністі галузі та 

окремого підприємства), так і зовнішні (систематичні – не пов’язані з 

діяльністю галузі або окремого підприємства). 

6. Враховуючи специфіку діяльності виробничої галузі, 

запропоновано фінансовий механізм виробництва хлібопекарської продукції 

як систему методів, важелів стимулів, завдяки яким здійснюється управління 

фінансами з метою забезпечення ефективної виробничо-господарської 

діяльності. Визначено, що планування і прогнозуванні слід розглядати як 

основний елемент процесу стратегічного управління фінансовими ресурсами.  

7. Довгострокове планування фінансових ресурсів необхідно 

здійснювати на основі екстрополяційних прогнозів «від досягнутого». 

Позитивний вплив стратегічного планування фінансових ресурсів 

проявляється в усіх аспектах господарської діяльності, а тому значення цього 

процесу є дуже важливим для здійснення, що виявляється у певній 

послідовності управління фінансовою стратегією. 



 

Досягнення високих фінансових результатів діяльності галузі вимагає 

структурованої схеми розробки та впровадження стратегії управління 

фінансовими ресурсами.  

Здійснено теоретичний аналіз розробки системи формування стратегії 

управління фінансовими ресурсами досліджуваної галузі. Представлено 

складові зазначеної системи, її структуру та визначено проблемні питання з 

точки зору практичної корисності.  

8. Забезпечення виробничої діяльності необхідними фінансовими 

ресурсами являється головною умовою діяльності: у визначенні шляхів 

ефективного вкладення, оцінювання раціональності використання; виявленні 

та мобілізації резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального 

використання ресурсного потенціалу галузі; в аналізі та управлінні 

фінансовими ресурсами; аналізі стану фінансових ресурсів з точки зору їх 

розміру та наявності на певний момент з метою забезпечення ліквідності. 

9. Роль держави у процесах фінансового забезпечення 

хлібопекарської галузі полягає у частковому фінансуванні та впровадженні 

організаційно-економічних розробок, що сприяють зниженню матеріало-, 

енерго-, трудомісткості виробництва продукції; випуску на цій основі 

дешевших якісних видів хліба, хлібобулочних й інших виробів; підвищенню 

ефективності виробництва, одержанню додаткового прибутку, необхідного 

для здійснення відтворювальних процесів на розширеній основі та розвитку 

інфраструктури підприємств; звільненню працівників від виконання важких 

робіт та робіт у несприятливих умовах; підвищенню зайнятості різних 

категорій населення і зниженню рівня безробіття; підвищенню матеріального 

добробуту працівників; активній участі працівників в управлінні 

виробництвом, посиленню взаємозв’язку науки з виробництвом. 

10. Визначено шляхи найбільш раціонального використання 

фінансових ресурсів: 1) ідентифікація цілей виробництва на короткострокову 

перспективу; 2) оцінювання наявного обсягу фінансових ресурсів і реального 

надходження фінансових ресурсів найближчим часом; 3) розміщення 



 

пріоритетів у використанні фінансових ресурсів на сучасний момент, на 

коротко- і довгострокову перспективу; 4) оцінювання упущених вигод різних 

варіантів розподілу фінансових ресурсів; 5) вибір оптимального варіанта 

використання коштів на основі обраних критеріїв; 6) забезпечення необхідної 

гнучкості та маневреності при використанні обраного варіанта, що полягає у 

можливості коригування даного варіанта залежно від зміни внутрішніх і 

зовнішніх умов.  

11. Проведена діагностика фінансового стану підприємств 

хлібопекарської галузі показала, що практично всі показники діяльності 

галузі за період 2009–2013 рр. знизились, а деякі (наприклад рентабельність) 

– до 50%. Це пояснюється тим, що виробництво та продаж хліба в Україні 

регулюється місцевою владою, яка може встановлювати граничну норму 

рентабельності для окремих сортів соціального хліба, що сприяло 

збільшенню виробництва «дорогих» сортів та зменшило залежність 

виробників хліба від державного регулювання. Однак падіння 

платоспроможності населення обмежує розвиток цього напряму 

виробництва, до того ж розміщення підприємств галузі зосереджено 

головним чином у великих містах та обласних центрах, а також у регіонах 

найбільшого виробництва борошна.  

12. В результаті аналізу інтеграційних процесів у хлібопекарській 

промисловості України та їх впливу на фінансовий стан підприємств цієї 

галузі можна виділити кілька особливостей їх розвитку: інтеграційні процеси 

в хлібопекарській промисловості України характеризуються перевагою угод 

по поглинанню хлібопекарських підприємств; основними напрямками 

інтеграційних процесів у хлібопекарській промисловості України є 

горизонтальні й вертикальні формування, причому з перевагою останніх, 

тому що горизонтальні формування перебувають під контролем 

Антимонопольного комітету й дуже часто реалізуються шляхом контрактної 

взаємодії підприємств.  



 

Виявлено, що основними мотивами інтеграційних процесів у 

хлібопекарській промисловості є: нарощування частки на ринку хліба й 

хлібобулочних виробів, усунення конкурентів, придбання нових технологій і 

завоювання нових ніш у хлібопекарському бізнесі, а також одержання 

гарантованого ринку збуту сировини для виробництва хлібобулочної 

продукції; результати діяльності вже інтегрованих підприємств виражаються 

в оснащенні хлібозаводів новим обладнанням, спеціалізації, кооперації й 

концентрації виробництва, одержанні доступу до нових технологій 

виробництва й нових методів управління підприємством, залученні 

додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, підвищенні кваліфікації 

кадрів в області технології виробництва нових хлібобулочних виробів, а 

також освоєння методів просування продукції на ринок країни. 

13. Діагностика фінансового стану хлібопекарської галузі проведена 

за допомогою розрахунку інтегральних показників за певними складовими 

методом багатовимірного факторного аналізу: фінансової стійкості; 

фінансової безпеки; фінансової рівноваги; рентабельності. Проведений аналіз 

фінансового стану за запропонованими чотирма складовими надало змогу 

комплексно оцінити ефективність використання фінансових ресурсів, 

виявити проблеми фінансового стану галузі, причини їх виникнення та 

визначити методи покращення ситуації.  

14. Інтегральний показник фінансового стану пропонується 

розраховувати як сумарний вплив показників фінансової стійкості на 

ефективність використання фінансових ресурсів (через величину 

інтегрального показника фінансової стійкості), вплив показників фінансової 

безпеки на ефективність використання фінансових ресурсів (через величину 

інтегрального показника фінансової безпеки), вплив показників фінансової 

рівноваги на ефективність використання фінансових ресурсів (через 

величину інтегрального показника фінансової рівноваги); вплив показників 

рентабельності на ефективність використання фінансових ресурсів (через 

величину інтегрального показника рентабельності). Проведені розрахунки 



 

дозволили здійснити наступну інтерпретацію – виділити зони високого, 

нормального, низького, незадовільного рівня ефективності використання 

фінансових ресурсів та зону кризового стану.  

15. Проведене оцінювання структури джерел формування фінансових 

ресурсів на прикладі хлібопекарських підприємств Рівненської області 

показало, що забезпечення підприємств фінансовими ресурсами відбувається 

за рахунок власних і позикових коштів, при чому в різних пропорціях в 

залежності від приналежності підприємства до одного з чотирьох виявлених 

у процесі дослідження кластерів: великотоварних хлібозаводів, частка яких 

на ринку хліба становить понад 70%, пекарень районного споживчого 

товариства, спільних підприємств, приватних міні-пекарень. Оцінювання 

ефективності використання фінансових ресурсів досліджуваних підприємств 

було здійснено за комплексним поєднанням методів фінансового левериджу 

як використання підприємством позичених коштів та його впливу на зміну 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Для визначення величини 

фінансового левериджу для кожної групи (кластерів) хлібопекарських 

підприємств Рівненської області було застосовано факторну модель чистої 

віддачі і-го виду фінансових ресурсів, розрахунки за якою довели, що в 

кожному з кластерів рівень віддачи активів, віддача від основної діяльності, 

оборотність активів мають різний вплив на ефективність використання 

фінансових ресурсів. 

16. Запропоновано модель та узагальнену схему системи формування 

фінансової стратегії хлібопекарської галузі, які реалізуються шляхом: 

1) формування мети, завдань, рівнів реалізації, внутрішніх і зовнішніх 

факторів формування, відповідних обмежень, інструментів і методів 

реалізації; 2) визначення часового горизонту формування фінансової 

стратегії, дослідження зовнішнього фінансового становища та кон’юнктури 

фінансового ринку, формування стратегічних цілей, конкретизації цільових 

орієнтирів фінансової стратегії, розробки фінансової політики за окремими 

аспектами фінансової діяльності, розробки системи організаційно-



 

економічних заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії та 

оцінювання ефективності розробленої фінансової стратегії. 

17. Доведено, що при розрахунку прогнозованих показників розвитку 

хлібопекарської галузі в процесі здійснення її фінансової політики, доцільно 

нейтралізувати ризики, які виникають в процесі банківського кредитування 

шляхом хеджування. Враховуючи потреби хлібопекарської галузі на ринку та 

ступінь розвитку фінансового ринку України перспективним може стати 

механізм хеджування за допомогою форвардних контрактів за відсотковими 

ставками. 

18. В частині удосконалення на макрорівні щодо державної 

фінансової підтримки запропоновано дискримінантну систему інтегрального 

оцінювання доцільності державного асигнування хлібопекарських 

підприємств: 

Z = 228,17 + 306,55 x1 + 30,87 x2 + 27,96 x3 + 282,57 x4 − 3100,09 x5, 

яка дає змогу встановити взаємозв`язок державних асигнувань із 

ефективністю господарювання кожного окремого підприємства та, 

відповідно, акцентувати на адресному характері такого фінансування. 

19. Доведено, що фінансова стратегія забезпечує акумулювання 

власних коштів та раціональне формування позиченого капіталу з метою 

ефективного їх використання у господарській діяльності. Систематизувавши 

дві основні умови вибору адаптивної моделі, а саме кількість та ефективність 

використання фінансових ресурсів, сформовано матрицю фінансових 

стратегій, яка зранжувала умови адекватності стратегій розширення, 

поступового розвитку, стабілізації та виживання, оздоровлення або 

згортання. 
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