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гірниче, фауністичне, атмоєфероповітряне та інші галузі права, що входять
до складу екологічного права ù регулюють самостійні види екологічних відносин)
розробка Екологічного кодексу України можлива на засадах консолідації,
прикладом якої с кодифікація французького типу. Вона не передбачає
утворення принципово нового нормативно-правового акту. Натомість
численні акти з одного питання об'єднуються в один правовий документ.
Такий акт має затверджуватися законодавчим органом і буде розглядати
ся як нове самостійне джерело права, а нормативно-правові акти, на ос
нові яких він виникає визнаються такими, що втратили силу. Хоч новий
акт, утворений внаслідок консолідації принципово не змінює змісту пра
вового регулювання, проте його підготовка і прийняття сприяють суттє
вому поліпшенню структурованості чинного законодавства, наданню
йому більш логічної завершеної форми, усуненню неузгодженостей .
Якщо ж керуватися концепцією, за якою екологічне право є само
стійною (не комплексною) галуззю права у загальній системі права (пред
ставники цієї концепції стверджують, що єдині екологічні відносини поділя
ються на декш.ка різновидів (земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, атмоарероповітряні тощо), які мають свої істотні специфічні особливості і спеціаль
ні правові форми у вигляді тдгязузей екологічного права, то має ітися про
Екологічний кодекс України, щ о охопить всі основні й принципові пра
вові приписи, які регулюють екологічні відносини, враховуючи, що
останні єдині, оскільки єдина екологічна система*1.
Таким чином, можна констатувати, що екологічне право та екологі
чне законодавство співвідносяться між собою як зміст і сформа, які чинять
одне на одне взаємний вплив. Чітке розуміння відповідності чи невідпо
відності еколого-правових норм, що формують зміст екологічного права,
впливають на сформування його системи, сучасним екологічним потре
бам суспільства є запорукою стабільного розвитку екологічного законо
давства, його своєчасного реагування на зміни соціально-економічному
житті суспільства, що впливають на стан довкідля, споживання природ
них ресурсів, удосконалення правових форм існування юридичних
норм, що регулюють екологічні відносини.
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У статті обгрунтована необхідність оптимізації руху фінансових ресур
сів в забезпеченні фінансової безпеки підприємств.
Ключові слова: фінансові ресурси, оптимізація руху фінансових ресурсів, ви
користання фінансових ресурсів, фінансова безпека.
В статье обоснована необходимость оптимизации движения финансо
вых ресурсов в обеспечении финансовой безопасное™ предприятий.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, оптимизация движения финансовых
ресурсов, использование финансовых ресурсов, финансовая безопасность.
In the article the necessity of optimization of financial resources movement
while providing financial security of an enterprise is proved.
Key words: financial resources, optimization of financial resources, use of financial
resources, financial security.

Постановка проблеми. В забезпеченні фінансової безпеки суб'єктів
господарювання все більшого значення набувають відносини щодо управ
ління фінансовими ресурсами та оптимізація їх використання, а також
фінансові важелі і методи, що забезпечують стабільну та ефективну діяль
ність.
Нестійкий фінансовий стан підприємств є причиною неплатоспро
можності, погіршення фінансових показників, що призводить до незапланованих втрат, недосягнення необхідного фінансового результату
або банкрутства. Своєчасна оцінка фінансової безпеки підприємств є
передумовою запобігання фінансових загроз і негативних фінансових
явищ у виробничій діяльності, захисту їх фінансових втрат, а в подаль
шому - стабілізації діяльності і розвитку в умовах конкурентного еконо
мічного стану.
Фінансова безпека аграрного сектора економіки е важливою складо
вою фінансової безпеки держави, а підтримання сталого її рівня набуває
вагомого значення для подальшого економічного розвитку України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичними дослі
дженнями у сфері фінансової безпеки держави та суб'єктів підприємни
цтва, а також окремими теоретичними аспектами, необхідними для фор
мування системи фінансової безпеки, займались такі вчені, як І.А. Бланк,
К.С. Горячева, Г. В. Козаченко та багато інших [1-3]. Однак існує потреба
в подальшому дослідженні даної проблематики.
Метою статті є дослідження змісту фінансової безпеки підприємст
ва та розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації руху в сіль
ськогосподарських підприємствах фінансових ресурсів з метою підви
щення їх фінансової безпеки.
Виклад основного матеріалу. Проблема забезпечення фінансової
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безпеки вітчизняною наукою ще поки недостатньо вивчена й недостатньо
висвітлена у науково-аналітичній літературі. Баїсггоаспектність фінансової
безпеки, її економічна складність та функціональна спрямованість, свідчать,
що нині не існує визнаного єдиного усталеного відображення чи підходу
щодо трактування сутності та змісту цієї непростої для вивчення
категорії, оскільки фінансова безпека породжена двома міждисциплінарними
категоріями: "фінанси" та "безпека". Проте, аналіз наявних науковонавчальних джерел інформації дозволяє навести спектр поглядів на ви
значення поняття "фінансова безпека" в самих різних площинах та з
різних позицій, зокрема:
- захищеність життєво важливих фінансових інтересів суб'єктів, за
якої забезпечуюгьєя його сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання
й нейтралізація реальних та потенційних загроз економічним інтересам;
- забезпеченість достатніми для задоволення потреб і виконання
існуючих зобов'язань фінансовими ресурсами;
- рівень розвитку підприємства, що забезпечує ефективне функці
онування і фінансовий комфорт;
- створення умов функціонування об'єкту, за яких майже відсутня
потенційна й прихована можливість спрямувати фінансові потоки в
заборонені законодавчими актами сфери їх використання і, як наслідок,
зниження зловживань фінансовими ресурсами;
- фінансовий стан, який характеризується стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх загроз, здатністю забезпечувати реалізацію власних фінансо
вих інтересів та сталий розвиток всієї фінансової системи. При цьому
внутрішні і зовнішні загрози проявляються через вплив на діяльність
підприємств різних ризиків.
Варто зазначити, що сільськогосподарська діяльність характеризу
ється підвищеною ризикованістю порівняно з іншими видами діяльності.
Це пояснюється специфікою сільськогосподарського виробництва і по
требує підвищеної уваги до підтримки його фінансової безпеки.
Під поняттям "фінансова безпека підприємства" варто розуміти не
обхідну складову фінансової безпеки держави, що полягає у здатності
суб'єкта господарювання здійснювати свою фінансову діяльність ефек
тивно і стабільно шляхом використання сукупності взаємопов'язаних
заходів фінансового характеру, щ о мають оптимізувати використання
фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати
вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища. Відмінним є ро
зуміння фінансової безпеки не як певного фінансового стану, а саме як
здатності суб'єкта господарювання протистояти ризикам та діяти ефек
тивно, а також акцентування уваги на тому, що фінансова безпека
суб'єктів господарювання є складовою фінансової безпеки держави.
Рівень фінансової безпеки підприємств залежить від того наскільки
ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні
уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих не
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гативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
Для забезпечення фінансової безпеки і можливості передбачення
ризиків на підприємстві повинна існувати система органів управління
фінансовою безпекою, щ о мають проводити діагностування стану під
приємства, прогнозувати можливі загрози та проводити низку заходів по
забезпеченню стабільності системи фінансової зокрема та економічної
безпеки підприємства в цілому.
Фінансові ресурси є невід'ємною складовою будь-якої господарської
діяльності підприємства. їх наявність не залежить від типу, масштабу,
структури виробництва, форми власності тощо. Незважаючи на рівень
технологічного розвитку сільськогосподарського підприємства, частку
сегмента ринку, розширення або зменшення обсягів випуску продукції,
його господарська діяльність завжди супроводжується рухом фінансових
ресурсів. Проте досягти максимальної віддачі від цього руху, в повному
обсязі забезпечити потрібними ресурсами виробничий процес, вчасно
здійснювати розрахунки за власними зобов'язаннями можливо за умови
його оптимізацп. Тому оптимізація руху фінансових ресурсів с необхід
ною умовою для удосконалення організації формування та використан
ня фінансових ресурсів.
Головне завдання оптимізації руху фінансових ресурсів сільськогос
подарських підприємств полягає в його збалансованості. Визначення
напряму руху фінансових ресурсів, їх розміру, швидкості та терміну дії
забезпечить господарську діяльність підприємств достатнім обсягом фі
нансових ресурсів та максимізують віддачу від їх використання.
Поетапна оптимізація руху фінансових ресурсів сільськогосподар
ських підприємств починається із виявлення фінансових потоків, що
супроводжували або можуть супроводжувати його господарську діяль
ність та їх ідентифікації.
Визначення фінансових потоків, які притаманні певній фінансовогосподарській діяльності, доцільно проводити за ряд звітних періодів. Це
забезпечує урахування більшого кола випадкових фінансових потоків та
виявлення причинно-наспілкових факторів, що викликають їх рух.
Стратегічно важливою для підприємства є інформація про періодич
ність руху фінансових ресурсів. Визначення постійних фінансових
потоків дає можливість передбачити майбутню фінансово-господарську
діяльність підприємств, зіставити відтік фінансових ресурсів із їх над
ходженням.
Другий етап передбачає оцінку фінансових потоків. Виявлення
недоліків і переваг в русі фінансових ресурсів, їх динаміці необхідне для
визначення внутрішніх та зовнішніх факторів впливу.
Відповідно до сфери існування внутрішні фінансові потоки зале
жать від існуючої організаційної та виробничої структури підприємства.
Потоки фінансових ресурсів, що виходять за межі підприємства, зазна
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ють впливу з боку ринкових змін, а також соціально-економічного та
політичного становища країни. Розмежування фінансових ресурсів за
сферою їх руху е обов'язковим для аналізу результативності певних видів
діяльності підприємства, підтримки найбільш рентабельних та посилен
ня дохідності в менш прибуткових сферах.
Від того, якої форми набувають фінансові потоки, значною мірою
залежать результати діяльності підприємства та його фінансова стійкість.
Найбільш ліквідними є грошові розрахунки, оскільки вони не потребу
ють грошей та часу, щоб виконати власні зобов'язання. Проте оплата
товарно-матеріальними цінностями чи послугами допустима за умови
низької ціни та наявності грошових ресурсів на сплату своїх поточних
зобов'язань. Величина бартеру не повинна бути значною для забезпе
чення необхідного рівня платоспроможності.
На другому етапі аналіз руху фінансових ресурсів доцільно прово
дити за наступними критеріями;
1) результативність руху фінансових ресурсів аналізується за допо
могою розрахунку коефіцієнтів щільності та направленості руху;
2) достатність фінансових ресурсів для забезпечення безперебійного
процесу виробництва та виконання фінансових зобов'язань оцінюється
на підставі розрахунку критерію платоспроможності, який характеризує
ступінь покриття боргових зобов'язань власними фінансовими ресурсами.
При цьому, варто зосередити увагу на тому, що, як засвідчили д о
слідження, не завжди високий рівень прибутковості підпріиємства свід
чить про його платоспроможність і навпаки. Бр>ак коштів для задоволен
ня вимог кредиторів та одночасне отримання прибутку можуть бути
викликані списанням кредиторської заборгованості та відшкодуванням
раніше списаних активів, які належать до валових доходів підприємства,
але не забезпечують реального припливу фінансових ресурсів.
На тріетьому етапі проводиться прогнозування і планування вхідних
і вихідних фінансових потоків з врахуванням визначених обсягів надхо
джень і викоріистання фінансових ріесурсів та впливу зовнішніх і внутрі
шніх факторів. Передбачення постійних фінансових потоків, на відміну
від випадкових (стихійних), згладжують негативні наслідки бід небажа
них відхилень, щ о існують в господарській діяльності підприємства та
забезпечує підпріиємству виявлення ріезервів, необхідних для стійкої і
прибуткової фінансово-господарської діяльності.
На цьому етапі оптимізації викоріистовується метод складання пла
нових показників, який спрямований на вирішення таких завдань, як
визначення обсягу вхідних і вихідних фінансових потоків майбутнього
періоду; забезпечення покриття витрат підприємства в будь-який період
часу фінансовими потоками завдяки різним джерелам.
Складання планових показників починається із визначення тактич
них цілей на майбутній період. Залежно від обріаної політики при
розробці планових показників зосереджують увагу на: місткості ринку
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відповідних товарів; інтенсифікації виробництва; інноваційно-інвестиційній
діялвності; модернізації технології виробництва, створенні спільних
підприємств, проведенні інноваційних розробок; фінансовій діяльності;
вкладенні вільних фінансових ресурсів у цінні папери, наданні позик
тощо; збереженні стратегічної спрямованості розвитку підприємства;
досягненні необхідного розміру прибутковості; забезпеченні достатньо
го обсягу вхідних фінансових потоків для покриття витрат фінансовогосподарської діяльності.
На четвертому етапі розробляється математична модель оптимізації
руху фінансових ресурсів.
Для цього розроблено кореляційні моделі залежності відношення
прибутку (збитку) до обсягу товарної продукції та критерію достатності
фінансових потоків від ряду факторів, що суттєво впливають на підви
щення результативності та платоспроможності діяльності, які грунтують
ся на множинній лінійній регресії.
Критерій достатності фінансових потоків залежить від чотирьох
змінних: відношення витрат на оплату праці постійних працівників до
загального обсягу виробництва; відношення дебіторської заборгованості
до загального обсягу відвантаженої продукції; відношення кредиторської
заборгованості до загального обсягу виробленої продукції; відношення
дебіторської заборгованості до кредиторської.
Цілком очевидно, що рентабельне виробництво завжди супрово
джується високим рівнем фінансової дисципліни, яка, в свою чергу, ха
рактеризує шіатоспроможність підприємства. Додатково на підвищення
рівня прибутковості з 1 грн. товарної продукції та поліпшення плато
спроможності впливає оборотність дебіторської заборгованості, збіль
шення терміну якої призводить до сповільнення руху фінансових ресур
сів та їх дефіциту для забезпечення господарської діяльності сільськогос
подарських підприємств.
Крім цього, платоспроможність підприємства залежить від рівня ви
трат на оплату праці в загальних обсягах виробництва та дисбалансу між
дебіторською та кредиторською заборгованістю. При цьому швидкість
повернення боргів дебіторів мас бути інтенсивнішою при виконанні вла
сних зобов'язань, за винятком постійних потоків із визначеним періодом
часу.
Тривалий термін розрахунків за власними зобов'язаннями впливає
на погіршення платоспроможності підприємства і може призвести до
непередбачуваних витрат (штрафи, пеня, неустойки), які, в свою чергу,
знижують рівень рентабельності виробництва. Швидка виплата креди
торських боргів, в свою чергу, впливає на зниження обігових коштів, що
знаходяться в розпорядженні підприємства. Це призводить до зменшен
ня розміру фінансових ресурсів, що впливає на погіршення результатив
ності від їх руху. Отже, необхідно розрахувати оптимальний розмір кре
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диторської заборгованості для задоволення потреб кредиторів та досяг
нення встановлених фінансових результатів. З цією метою розроблені та
запропоновані нормативні значення показників платоспроможної та
прибуткової діяльності.
Проведені дослідження е необхідними в процесі реалізації заплано
ваних показників і мають практичну цінність для визначення параметрів
руху фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, що е акту
альним питанням в сучасних умовах. Зміна ключових пропорцій в русі
фінансових ресурсів дає можливість оперативно виреагуваги на негативні
явища та своєчасно внести корективи для досягнення бажаних результатів.
На основі визначених орієнтирів, які характеризують прибуткові та
платоспроможні підприємства, окреме підприємство може не тільки
оцінити існуючі фінансові ресурси, а також здійснити оцінку збалансованості
фінансового плану, реальності його виконання.
Всі види діяльності підприємства взаємозалежні, і будь-яке рішення,
прийняте у виробничій, фінансовій, маркетинговій, комерційній,
інвестиційній або якійсь іншій сфері позначається на обсязі фінансових
ресурсів. В свою чергу, незапланована зміна розміру надходжень і видатків
підприємства викликає або дефіцит, або надлишок фінансових ресурсів.
В обох випадках відхилення знижують віддачу б і д руху фінансових
ресурсів, призводять до неритмічності забезпечення виробничого проце
су фінансовими ресурсами та негативно позначаються на фінансовому
результаті господарської діяльності підприємства.
Науково-обгрунтована оптимізація руху фінансових ресурсів і де
тально розроблені конкретні заходи щодо її досягнення дають змогу д о
сягти бажаних результатів, забезпечити достатність фінансових ресурсів
для розширеного відтворення за умови впровадження системи контролю,
яка дає можливість реагувати на зміни в русі фінансових ресурсів та
своєчасно вносити корективи в планові розрахунки для досягнення ба
жаного рівня прибутковості та збереження припустимого рівня платоспро
можності. Тому, п'ятий етап передбачає розробку та впровадження сис
теми контролю щодо оптимізацїї руху фінансових ресурсів.
При цьому, слід проводити оперативний контроль результатів
операційної діяльність підприємства щотижня, а у випадку багатогалузе
вого виробництва та наявності значної кількості видів економічної
діяльності - подекадно.
Основними задачами системи контролю є: виявлення і класифікація
факторів, які впливають на зміну показників; встановлення причиннонаслідкових зв'язків впливу факторів на показники підприємства;
закріплення факторів за центрами відповідальності; визначення джерела
і характеру представлення інформації про зміни планових показників.
Тобто, система контролю за рухом фінансових ресурсів повинна
включати такі елементи: функції організаційних підрозділів; центри
відповідальності за виконанням встановлених планових показників; схе-
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ми руху інформаційних потоків про зміни фінансових потоків д ія прий
нятім управлінських рішопьшодо кореіуваппя ціанових показників; факто
ри, що вшивають на обсяг, шви ікість і термін руху фінансових ресурсів.
Виявлення та групування факторів, за періодом їх виникненіїя, ви
дами фінансових потоків та за сф;рою утворення, дао можливість у разі
негативного видиву скоп центрувати увагу керівництва на русі окремих
фінансових потоків.
Для оперативною котпролю були визначені основні фінансові по
токи, які пайбі іьні чутливо реаіуюгь на зміни зазначених вище факторів
(рис.1). Зміна обсягу одного фінансового потоку призводить до збоїв у
зан іанованому русі ряду інших потоків. Тому для виявлення можливих
варіантів розвитку подій при зміні ключових планових показників доцільно
застосовувати (факторний аналіз, який .юзво.і я і виявили відокремлені
фактори, шо впливають на результативність обігу фінансових потоків
ні шрисмсгва.

Рис. 1. Ви.лив оперативних факторів на рух фінансових ресурсів
сі

ІІЧЬКОГОСІЮ ,

гірських ІІГІІірИСМСІВ

До генерального фактора увійшли обсяг виробництва та реалізації
про, тукиїї, витрати на закупів но магеріа іів. Д о , ф угою фактора увійшов
рух складських запасів та кредиторської заборгованості. Цілком очевид-
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но, щ о накопичення виробничих запасів, товарів і готової продукції на
складах призводить до скорочення виручки від реалізації, а брак обігових
коштів, в свою чергу, впливає на збільшення боргових зобов'язань.
Третій фактор б основному визначає динаміку фінансового резуль
тату від звичайної діяльності, розмір якого залежить від приросту
кредиторської заборгованості.
Отже, факторне групування фінансових потоків за трьома головни
ми компонентами пояснюється ступенем участі їх в фінансово-господарській
діяльності. Так, до першого фактора віднесено основні фінансові потоки,
що характеризують виробничий процес підприємства. Фінансові потоки
другої компоненти е похідними від обсягу виробництва та реалізації
продукції, а також виступають продовженням обігу фінансових ресурсів
першої групи. Третій факторі можна охарактеризувати як ріезультуючий,
оскільки в основному він визначає динаміку фінансового результату бід
звичайної діяльності.
Таким чином, головною ознакою погіршення фінансового результа
ту від звичайної діяльності е зрюстання кредиторської заборгованості, яке
відбувається на фоні падіння обсягів реалізації продукції непропорційного
збільшення складських запасів відносно обсягів виробництва продукції
та зростання дебіторської заборгованості. Додатково знижує рентабельність
виробництва випереджаюче зростання матеріальних витрат, оскільки їх
навантаження вище за товарний випуск. Цей фактор викликаний зро
станням цін на матеріали.
Запропонована послідовність реалізації етапів оптимізації руху фі
нансових ріесурсів сільськогосподарських підприємств та розроблені ме
тодичні рекомендації щодо їх здійснення дозволяють збалансувати роз
поділ фінансових ресурсів для отримання максимального прибутку та
збереження сприятливого рівня платоспроможності та скоординувати
зусилля керівництва підприємства стосовно удосконалення організації
формування та використання фінансових ресурсів. Це в кінцевому раху
нку буде сприяти підвищенню фінансової безпеки підприємства.
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