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Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: 

Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., 

м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 

305 с. 

 

 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

соціально-економічні проблеми держави і регіонів» (секція 2 «Проблеми 

розвитку фінансів та фінансової науки»), яка присвячена 50-річчю 

факультету економіки та менеджменту Донецького національного 

технічного університету та відбулася 13-14 травня 2019 року в м. 

Покровську, містять результати сучасних наукових фінансових розробок 

докторів та кандидатів наук, старших викладачів та асистентів, 

аспірантів та студентів. Наукові дослідження, що представлені у цій 

Збірці, є актуальними, професійно цікавими й досить різноплановими, 

охоплюють широкий спектр фінансових проблем сучасності та націлені 

на успішне їх розв’язання в умовах незалежної української держави та 

світової фінансової системи. 

В роботі наукової секції прийняли учать майже 100 авторів із міст 

України: Києва, Харкова, Львова, Одеси, Умані, Вінниці, Луцька, 

Дніпро, Полтави, Запоріжжя, Мелітополя, Покровська, Краматорська, 

Ірпіня, Черкас, Кривого Рогу, Слов’янська, міст Республіки Беларусь: 

Мінська, Горки, Бреста. 
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Таблиця 1 

Державний борг України, 2014-2018 рр. 

Показник 
Сума, млрд. дол. США Структура, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна сума 

державного та 

гарантованого 

боргу, у т.ч.: 

69,81 65,51 70,97 76,31 78,32 100 100 100 100 100 

- Державний 60,06 55,59 60,71 65,33 67,19 86 85 86 86 86 

- Гарантований 9,8 9,9 10,3 10,97 11,13 14 15 14 14 14 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [2] 

 

Наявність державного боргу створює реальні й потенційні проблеми 

розвитку національної економіки. Проблема зростання державного боргу 

обумовлена необхідністю його обслуговування – тобто фінансування з частини 

державних коштів. Державний та гарантований державою борг потребує 

здійснення щорічних відсоткових платежів за рахунок податкових надходжень 

та інших обов’язкових платежів або додаткових державних позик. Додаткові 

запозичення потребують додаткових видатків для обслуговування державного 

боргу, таким чином відбувається формування «боргової спіралі». Отже, 

потребують першочергової уваги механізми та способи управління державним та 

гарантованим державою боргом з метою його раціонального використання та 

недопущення зростання боргового навантаження в коротко й середньостроковій 

перспективах, та істотного скорочення в довгостроковому періоді. 

 
Перелік використаних джерел 

1. Офіційний сайт міністерства фінансів України. URL : https://www.minfin.gov.ua 

2. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua 

3. Лондар С.Л., Тимошенко О.В. Фінанси. Навчальний посібник для студентів вищих 

начальних закладів. Вінниця, 2009. 384 с. 

 

 

ACTUALITY OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE ACTIVITY OF 

COMPANIES IN REGION 

 

Melnychuk Yu. 

Candidate of Economic Sciences,Associate Professorof the Department 

of Finance, Accounting and Economic Security 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 

 

With the transition of Ukraine to market relations, the role of qualitative and 

timely analysis of the financial and economic activity of the insurer, financial support 

of such activity, search for ways to strengthen financial stability and increase of 

competitiveness is significantly enhanced. 

Of particular importance is the timely and objective assessment of the financial 

https://www.minfin.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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support of the activities of enterprises, which should be aimed at the systematic receipt 

and effective use of financial resources, to achieve a rational ratio of own and 

borrowed funds for the effective functioning of enterprises, ensuring their investment 

activity. 

The analysis of investment activity is an integral part of the analysis of the 

enterprise and complements the analysis of the enterprise as a whole. It should be done 

in the following areas [1]: 

1. Analysis of income from investment activities; 

2. Analysis of indicators of return on investment: 

- analysis of profitability of investments; 

- analysis of the profitability of the investment project. 

Sources of investment in investment projects can be: 

- equity; 

- payables. 

A company with an adequate level of solvency is financially stable, that is, that at 

the expense of its own funds covers the funds invested in assets (fixed assets, 

intangible assets, current assets), does not allow unreasonable receivables and payables 

and is calculated on the liabilities in the specified the term [2]. Financial support, in 

this case, is also a guarantee of financial stability of the enterprise. 

The analysis of the functioning of companies should be carried out in three 

stages: 

1. Analysis of financial support activities; 

2. Analysis of investment activity; 

3. Evaluating the effectiveness of such companies. 

Disclosure of the results of the company's activities, namely the indicators of 

financial security, plays an important role in customer decision-making, the choice of 

business partners and advertising for the company itself. Such indicators are: the level 

of authorized capital, level of equity capital, retained earnings, company assets, 

customers, etc. All these indicators in the complex reflect the financial support of the 

company and its position on the market. 

The analysis of financial support of enterprises is carried out in two directions: 

1. Comparative and structural analysis of indicators of financial support of the 

company; 

2. Analysis and definition of indicators of financial support of activities, namely: 

- growth rate; 

- Coefficient of coverage; 

- security factor; 

- liquidity ratio. 

All composite indicators reflecting the provision of activities are considered in a 

dynamics, for the financial reflection, the coefficients of increment of data elements 

that characterize the increase or decrease their size are used. Such a coefficient is 

calculated as the ratio of the difference between the size of the indicator at the end and 

the beginning of the analyzed period and its size at the beginning of the period. 

The financial support of the company's activity is to be measured by indicators 
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such as the size of the authorized fund, the guarantee fund, own funds, the coefficients 

of the change of such indicators, and others [3]. 

An analysis of the financial support of enterprises and companies is carried out 

with the help of financial indicators: 

- authorized capital, as a criterion for a legal basis for the establishment of an 

enterprise; 

- equity; capital adequacy provides for coverage of accepted commitments; 

- reserves, guarantor of solvency of the enterprise, which is formed at the expense 

of income from investing funds of such reserves; 

- assets, generalizing the financial support of the company. 

Therefore, one should agree that the analysis of the activities of enterprises, 

companies and organizations of all directions and regions is an important part of the 

implementation of case management. It is on the basis of the results of the analysis that 

management takes managerial decisions, solves complex strategic and everyday issues, 

focuses on investment activities, has a credibility in the real financial position of the 

company, can respond in a timely manner to crisis problems with financial security of 

the enterprise. 
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На современном этапе развития эффективность функционирования любого 

банка определяется его инвестиционной активностью, основой которой 

выступает обеспечение привлекательности и наращивание объемов операций по 

кредитованию клиентов как основного источника доходов. В настоящее время в 

Республике Беларусь функционирует 24 банка [1], среди которых особое 

значение имеет деятельность средних банков, которые демонстрируют высокий 

уровень рентабельности активов и капитала – 3,28 % и 24,32 % в 2018 г. 


