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Таблица 1.1 

Расчеты экономической эффективности мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости ООО «Минский Моторный завод» 

Мероприятия 
Затраты, 

тыс. руб. 

Доходы, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

1. Сокращение расходов на материальные 

ресурсы 500,0 3982,7 3482,7 

2. Оптимизация и увеличение переменной 

части заработной платы сотрудников 600,0 3303,3 2703,3 

3. Внедрение финансового контроллинга 300,0 6100 5800 

ИТОГО 1400,0 13386 11986 

 

Итак, эффективное управление дебиторской задолженностью позволит высвободить 

денежные средства в 2022 г. в размере: 

Эд = 6500×20 % = 1300 тыс. руб. 

Помимо дополнительной прибыли ОАО «Минский Моторный завод» получит 

1300 тыс. руб. высвобожденных средств для дальнейшего развития. 

Таким образом, предложенные мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

помогут рационально управлять бизнесом и, в первую очередь, его финансовой частью, решая 

проблемы финансовой устойчивости и платежеспособности ОАО «Минский Моторный 

завод». 

 

Литература: 

1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие /Т.Б. Бердникова. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 215 с. 

2. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – Москва: 

ИНФРА-М, 2015. – 176 с. 
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Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

РЕГІОНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

У сучасному підприємницькому середовищі спостерігаються певні суперечності, 

зокрема, між високою економічною і соціально-політичною значимістю малого та середнього 

бізнесу, який відіграє стабілізаційну роль та є активатором інноваційної діяльності у 

національній економіці, та слабкою життєздатністю суб'єктів такого підприємництва, їх 

особливою вразливістю щодо економічної кон'юнктури й тиску з боку великих «гравців», а 

також значних адміністративних перешкод. 

Соціально-економічна модернізація підприємництва окремих регіонів включає в себе: 

виклики щодо необхідності удосконалення механізмів формування та функціонування їх 

економічного комплексу і соціальних відносин. Також вона не може проводитися без змін в 

управлінні господарськими процесами відповідно до суспільно встановлених цінностей та 

пріоритетів й можливостей регіонів.  
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Запорізька область у 2019 році відносилася до регіонів, що мають рівень вище 

середнього по показниках стану регіонального підприємництва України [3, с. 105]. Так, серед 

усіх регіонів область займала 7 та 11 місця за кількістю підприємств та фізичних осіб-

підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення відповідно,, маючі показники 

вищі, ніж середні по країні. За середньорічною кількістю зайнятих та найманих працівників 

до кількості вказаних працівників на підприємствах по Україні (по 4,1%) область посідала 

7 місце, а за аналогічними показниками в розрахунку до загальної кількості зайнятих (4%) та 

найманих (4,1%) працівників у фізичних осіб-підприємців по Україні – 6 місце. Також 

Запорізька область посідала 7 місце за часткою реалізованої продукції (робіт, послуг) як 

підприємств (3,1%), так й фізичних осіб-підприємців (3,7%) в загальному обсязі реалізованої 

у країні продукції [2]. 

У 2019 році в області функціонувало 76716 суб’єктів господарювання, з них 

15652 підприємств (20,4%) та 61064 фізичні особи-підприємці (79,6%). Таким чином, кількість 

підприємств в розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення області становила 92 одиниці, 

фізичних осіб-підприємців – 360.  

У загальній кількості підприємств–суб’єктів господарської діяльності Запорізької 

області 99,83 % складали середні (651 одиниць, або 4,16%) і малі підприємства (14975 

одиниць, або 95,67%). Частка найманих працівників у цих підприємствах складала 68,4% 

(179,3 тис. осіб), а витрати на оплату їх праці склали 48,5% (14,7 млрд. грн.) від 

загальнообласного обсягу. При цьому 53,9% обсягу реалізованої продукції приходилося на 26 

великих підприємства області, 21 з яких працювали в сфері промисловості, частка середнього 

і малого підприємництва у загальному обсязі продукції становила 25,6% та 20,5% відповідно. 

Отже, значний вплив на економічний і соціальний розвиток області здійснювали 

середні та малі підприємства, що забезпечували трохи менше половини всього обсягу 

продукції, робіт та послуг, функціонуючи та створюючи робочі місця в різних сферах 

економічної діяльності. Мале та середнє підприємництво Запорізької області зосереджено у 

галузях торгівлі (26,3%), сільського господарства (18%), промисловості (14,15%). Менш за все 

малі та середні підприємства зайняті фінансовою та страховою діяльністю (0,6%), в сферах 

освіти (0,5%) та мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,4%). 

Підприємства Запорізької області у 2019 році отримали позитивний фінансовий 

результат до оподаткування - 6,2 млрд. грн., при цьому позитивне сальдо спостерігалося як по 

великих (718,4 млн. грн.), так й по середніх та малих підприємствах (2,75 млрд грн. і 2,76 млрд 

грн.). Частка великих підприємств, що одержали прибуток, становить 73,1% від загальної 

чисельності, або 19 одиниць (сума їх прибутку склала 9,05 млрд. грн), середніх – 75,5%, або 

491одиниця (загальна сума прибутку - 4,4 млрд. грн.); малих – 76,6 %, або 11471 одиниця 

(сума прибутку - 4,85 млн. грн.). 

Серед основних секторів економіки найкращі результати у 2019 році показали 

підприємства сільського, лісового і рибного господарства, де 78% середніх підприємств і 

84,6% малих підприємств були прибутковими. У цілому в цьому секторі 84,3% підприємств 

були прибутковими, а загальне сальдо становило 1,9 млрд. грн. Такий вагомий сектор як 

промисловість також мав вищу за загальнообласну частку прибуткових підприємств – 77,8%, 

хоча питома вага великих та середных підприємств галузі, які одержали прибуток, була дещо 

нижче за середню, питома вага прибуткових малих підприємств становила 78,2%, таким 

чином загальний фінансовий результат був додатним і становив 1,6 млрд. грн. Сектор оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів також мав дещо 

кращий показник частки прибуткових підприємств, ніж в цілому на підприємствах Запорізької 

області - 78,6%, загальний прибуток склав 1,3 млрд. грн. По інших видах економічної 

діяльності частка підприємств, які одержали прибуток, не досягла середньої по області 

відмітки. 

Незважаючи на неповну інформацію про деякі сектори зпричинену конфіденційностю 

даних, можна сказати, що найменше прибуткових підприємств в області у 2019 році було у 

секторах, пов’язаних з транспортом, складським господарством, поштовою та кур'єрською 
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діяльністю (69,8% прибуткових підприємств у цілому в секторі); операціями з нерухомим 

майном (68,4%), фінансовою і страховою діяльністю (60,7%). Зменшення купівельної 

спроможності населення і зменшення попиту призвели до найнижчих показників 

прибутковості саме у цих секторах. Негативне сальдо прибутку і збитку мали підприємства 

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (-10,3 млн. грн.), середні підприємства в сфері 

інформація та телекомунікації  (-12 млн. грн.) та мікропідприємства, зайняті  операціями з 

нерухомим майном (-57,9 млн. грн.) і тимчасовим розміщування й організація харчування 

(12,2 млн. грн.) [1]. 

Проведений аналіз свідчить, що ринкова економіка може успішно функціонувати і 

розвиватися, якщо складовою частиною її механізму є господарюючі суб'єкти, які діють 

відповідно до власного раціонального вибору. Але для забезпечення ефективного розвитку 

підприємницької сфери як основи соціально-економічного модернізації необхідно: 

1) сприяти розвитку підприємництва, особливо малого та середнього, в економічній 

системі України, а саме, визначити основні принципи, напрями, форми і механізми 

економічного й адміністративно-правового впливу, враховуючи державні інтереси та 

пріоритети, розробити і впровадити програми мікрокредитування та використання фінансових 

ресурсів суб'єктами підприємництва с одночасним законодавчим закріпленням фінансових 

механізмів, удосконалити податкову політику, матеріально-технічне, інформаційне та кадрове 

забезпечення бізнесу, створити сприятливі умови для відкриття власної справи молодими 

підприємцями, зокрема адаптувати  навчання молоді до умов ринкової економіки та залучати 

їх до об'єднань підприємців;  

2) розробити єдину державну регулятивну політики у сфері підприємництва, зокрема, 

створити відповідну методологічну і нормативно-правової базу щодо впровадження 

регуляторної політики в Україні, усунути порушення державного регулювання 

підприємницької діяльності, переглянути регулятивні акти стосовно їх відповідності 

принципам нормативного регулювання й анти корупційності, координувати діяльність органів 

виконавчої влади щодо підготовки проектів, видання і виконання регулятивних актів, в тому 

числі шляхом їх публічного обговорення;  

3)здійснювати інтеграційну підтримка малого й середнього бізнесу, котра включатиме 

такі форми інтеграційних зв'язків великих та малих підприємств, як венчурне фінансування, 

лізинг, субпідряд, франчайзинг, тощо; 

4) запровадити механізм громадської підтримки малого підприємництва.  
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