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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА  

ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні характеризується суперечливими 

тенденціями та процесами. Поряд з позитивними зрушеннями, яких вдалося 

досягти в останні роки, істотними стримуючими чинниками щодо 

подальшого економічного розвитку господарюючих суб’єктів все ще 

залишаються нестабільність національної економіки, гострий дефіцит 

інвестиційних ресурсів підприємств всіх форм власності, незначний рівень 

іноземних інвестицій через низький рейтинг інвестиційної привабливості 

України. Водночас потреба у інвестиційних ресурсах вітчизняних 

підприємств є дуже значною. 

Забезпечення сталого економічного розвитку окремих суб’єктів 

господарювання та національної економіки в цілому значною мірою залежить 

від стану фінансово-кредитної системи. Саме фінансово-кредитна система має 

стати основою покращення економічних показників діяльності підприємств, 

зокрема, реального сектору економіки, і створити передумови для подальших 

позитивних зрушень у національній економіці [2]. 

Завдяки фінансовим ресурсам, які постачає фінансово-кредитна система, 

підприємства мають змогу дієвіше вирішувати як поточні питання власної 

діяльності, так і розробляти й реалізовувати довгострокові стратегії і проекти 

економічного розвитку.  

Поряд з можливістю поповнення обігових засобів за рахунок фінансових 

коштів, що надаються фінансово-кредитними установами, підприємства 

мають змогу фінансувати різноманітні інвестиційні проекти. Це дозволить 

підприємству істотно покращити стан основних засобів, оновити або 

удосконалити технологічні процеси, розширити та оновити асортимент 

вироблюваної продукції, істотно покращити її якість та 

конкурентоспроможність, освоїти нові ринки, зменшити витрати та отримати 

додатковий дохід і прибуток, а отже, підвищити показники економічної 

ефективності господарської діяльності та створити умови для розробки та 

реалізації майбутніх проектів розвитку.  

Особливу роль у забезпеченні сталого економічного розвитку 

підприємства відіграють інноваційні проекти, які у разі успішної реалізації 

забезпечують підвищену норму прибутку на вкладений капітал, але, водночас, 
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є й більш ризикованими, що зумовлює більш жорсткі вимоги з боку 

фінансово-кредитних установ підчас розгляду питань щодо надання 

фінансових засобів підприємствам для реалізації цих проектів. 

В той же час і окремі підприємства можуть розміщати тимчасово вільні 

фінансові кошти на банківські депозити, отримуючи від цього певний дохід 

у вигляді банківського відсотку. Це створює можливості для розширення 

кредитної бази банку та можливості кредитування тих господарюючих 

суб’єктів, які цього потребують в даний час [2]. Отже, взаємодія між 

фінансово-кредитними установами та підприємствами є взаємовигідною 

для них. 

Дані Державного комітету статистики України свідчать, що в останні 

роки основним джерелом фінансування інвестицій та інновацій все ще 

залишаються власні кошти підприємств, які є вкрай обмеженими [4]. Надання 

кредитів вітчизняним підприємствам супроводжується встановленням ставок 

відсотку, які часто несумісні з очікуваною прибутковістю інвестицій. Тому 

для більшості вітчизняних підприємств залучення коштів фінансово-

кредитних установ є економічно недоцільним, хоча й дуже потрібним. 

Отже, необхідний пошук засобів найбільш раціонального використання 

отримуваних фінансових коштів, більш дієвої взаємодії між фінансово-

кредитними установами та підприємствами, а також пошук альтернативних 

джерел фінансування проектів розвитку підприємств.  

До таких засобів належать активніше використання закордонного досвіду 

управління проектами, зокрема, більш ретельне обгрунтування доцільності їх 

реалізації, планування і контроль всіх аспектів проектів, управління ризиками, 

управління персоналом та ін. Посилення уваги в галузі управління проектами 

дозволить підприємству спростити умови отримання кредитних ресурсів, 

швидше знайти приватних інвесторів, які поряд з фінансово-кредитними 

установами можуть сумісно фінансувати проекти, зменшуючи ризики, та 

створюючи передумови для зменшення ставки відсотку за кредитами. 

Ретельне планування всіх аспектів проекту та контроль його здійснення 

дозволять ощадливіше використовувати кредитні ресурси, зменшувати їх 

обсяг і вартість використання для підприємства [1]. Управління ризиками 

дозволить збільшити ймовірність успішної та своєчасної реалізації проекту та 

знизити втрати підчас його здійснення. Покращення економічних показників 

діяльності підприємств дозволить зменшити обсяг сумнівних боргів 

фінансово-кредитних установ та відповідні ризики. 

З боку фінансово-кредитних установ необхідним є встановлення 

партнерських відносин з підприємствами [2]. Наразі створюються умови для 

зменшення кредитних ставок у зв’язку з переглядом облікової ставки 

Національного банку України, але все ще істотно впливає на величину 

відсоткової ставки високий рівень інфляції [3]. Подальше відновлення довіри 

з боку домогосподарств до банківських установ також сприятиме зниженню 

відсоткових ставок для підприємств. 

Перспективним джерелом фінансування заходів економічного розвитку 

підприємства є краудфандинг – сучасний засіб, що передбачає об’єднання 

багатьох інвесторів-користувачів Інтернет, пов’язаних соціальними мережами, 
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з метою фінансування різноманітних проектів [4]. Краудфандинг дозволяє 

істотно зменшити вартість використання зовнішніх джерел фінансування 

проекту та частково відмовитися від послуг фінансово-кредитних установ. 

Однак можливості застосування краудфандингу для підприємств обмежені і 

значного розповсюдження в Україні практика використання цього 

інструменту поки не набула. 

Таким чином, фінансово-кредитна система відіграє значну роль у 

забезпеченні сталого економічного розвитку підприємства та подальшої 

розбудови національної економіки. 

 

Список використаних джерел: 
1. Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами: Навч. 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 280 с.  

2. Гвілава Т.В., Криклій О.А. Банківське кредитування як вагомий важіль розвитку 

реального сектору економіки України. Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів: Збірник тез ХIV Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів (22-24 квітня 2015 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС 

НБУ, 2015. – С. 29-31.  

3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua  

4. Поліщук В.Г. Зарубіжний досвід фінансування проектів за схемою краудфандинг / 

В.Г. Поліщук, В.І. Прокоп. «Молодий вчений». № 12(15), 2014 р., Видавничий дім 

«Гельветика». – С. 63-66. 

 

 

 

Kuznetsova M.O. 

PhD Researcher,  

Taras Shevchenko Kyiv National University 

 
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT  

IN SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT  

 

The concept of human capital has considerably changed during the last few 

decades. Starting from labor force notion, with the main focus put on human skills 

and physical abilities in achieving higher productivity in manufacturing processes, 

to modern definition in context of obtaining competitive advantage by means of 

unique competencies and practice-based knowledge, the applications of social-

economic theories are different. In order to establish the highly efficient model of 

doing business under competitive conditions, non-standard approaches are used to 

attract and retain extraordinary employees with diverse range of skills and 

outstanding social assets in maintaining sustainable development of company in 

global perspective. 

Human capital management is considered as an up-to-date approach towards 

perceiving and evaluating employees by means of their human assets – individual 

skills and knowledge, which could be improved through substantial investments and 

motivation policies. Managers as well as head office are responsible for setting such 


