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У статті досліджуються особливості формування фінансового потенціалу підприємств, основним ви
дом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Аналізується структура фінан
сових ресурсів цих підприємств. Здійснено характеристику залучення фінансових ресурсів підприєм
ствами, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, з позичко
вих джерел.
In this article special aspects of formation of financial capacity of health care and social careoriented
enterprises are studied. The structure of financial resources of these enterprises is analyzed. The engagement of
financial resources by health care and social careoriented enterprises from loan sources is characterized.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою передумовою для здійснення діяльності
буд#якого підприємства, в тому числі підприємств, ос#
новним видом діяльності яких є охорона здоров'я та
надання соціальної допомоги, є його фінансовий потен#
ціал. Фінансовий потенціал підприємств, що формуєть#
ся під впливом певних внутрішніх та зовнішніх факторів,
є основою для здійснення інвестиційної діяльності, опе#
раційних витрат, ефективності управління діяльністю
цих підприємств. Обсяг фінансових ресурсів підпри#
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ємств та вартість позичкових ресурсів, що є складови#
ми цього потенціалу, впливають на розширення мож#
ливостей діяльності таких підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням фінансового потенціалу займалися
такі економісти, як І. Гринащук [3], Л. Задувайло [5],
Ю. Сердюк#Копчекчи [7], І. Чишко [9], С. Шумська [10]
та інші. Теоретичні засади та практика фінансування
охорони здоров'я посідає вагоме місце в
роботах таких вчених, як: О. Баєва [1], О.
Голяченко [2], О. Гульчій [4], В. Москален#
ко [4; 6], В. Таран [4] та інші.
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Ʉɚɩɿɬɚɥ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɽ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ`ɹ
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɦɥɧ ɝɪɧ.

Рис. 1. Капітал підприємств, основним видом діяльності
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
за 2010—2014 роки
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
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НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз проведених досліджень виявив
значну увагу вчених до формування
фінансового потенціалу. Проте дослід#
ження особливостей фінансового потен#
ціалу підприємств, основним видом діяль#
ності яких є охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги, здійснювалося в не#
достатній мірі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження складо#
вих та особливостей формування фінан#
сового потенціалу підприємств, основним
видом діяльності яких є охорона здоров'я
та надання соціальної допомоги.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 8000
6897
Підприємства, що займаються охороною
6760,5
здоров'я та наданням соціальної допомоги, 7000
6063
5618,9
відрізняються від підприємств багатьох галу# 6000
5354,5
зей особливостями, пов'язаними зі структу#
рою джерел формування їх фінансових ре# 5000
сурсів. Це пов'язано з тим, що на першому 4000
місці для підприємств цієї галузі повинна бути
доступність та висока якість їх послуг для всіх 3000
верств населення. Тому дуже важливе значен# 2000
ня для цих підприємств має залучення інвес#
тицій, своєчасність та, при можливості, 1000
збільшення обсягів державного фінансуван#
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ня цієї сфери, залучення міжнародної фінан#
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сової допомоги тощо.
ɉɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɽ
Важливим фактором, що впливає та бага#
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ`ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɦɥɧ ɝɪɧ.
то в чому визначає фінансовий потенціал
підприємств, основним видом діяльності яких Рис. 2. Позиковий капітал підприємств, основним видом діяльності
є охорона здоров'я та надання соціальної
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги,
допомоги, є обсяг їх капіталу. Капітал ук#
за 2010—2014 роки
раїнських підприємств, що відносяться до цієї
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
галузі, збільшувався з 2010 до 2013 року та в
2013 році склав 12589,9 млн грн. (рис. 1). У
2014 році спостерігається значне зменшення ка# 0,8
піталу підприємств, основним видом діяльності
0,7029
яких є охорона здоров'я та надання соціальної 0,7
допомоги. Це було пов'язано в першу чергу з
різким погіршення зовнішніх факторів, що впли# 0,6
0,5478
0,542
0,5162
вають на фінансовий потенціал цих підприємств,
0,4968
а саме: різкими темпами інфляції, погіршенням 0,5
інвестиційного клімату, бізнес клімату тощо.
Багато в чому на фінансовий потенціал 0,4
підприємств, основним видом діяльності яких є 0,3
охорона здоров'я та надання соціальної допо#
моги, впливають можливості залучати фінансові 0,2
ресурси з позичкових джерел. На ці можливості
впливає вартість позичкових коштів; фінансовий 0,1
стан підприємств; платіжна дисципліна, особли#
во щодо повернення вже отриманих ресурсів та 0
сплати позичкових відсотків, імідж підприємства
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та інше.
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ɤɚɩɿɬɚɥɭ
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Варто зазначити, що враховуючи важливість
цієї галузі для добробуту та якості життя насе# Рис. 3. Відношення позикового капіталу підприємств, основним
лення, держава може вплинути на збільшення видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги, до їх загального капіталу за 2010—2014 роки
фінансового потенціалу цих підприємств через
використання механізмів здешевлення кредитів,
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики
особливо довгострокових, що надаються їм. По# України [8].
зиковий капітал підприємств, основним видом
діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціаль# значно збільшилося у 2014 році та склало 0,7029 (рис.
ної допомоги наведено на рисунку 2.
3). Тому цим підприємствам дуже важливо збільшувати
Відношення позикового капіталу підприємств, ос# обсяги залучених інвестицій як іноземних, так і вітчиз#
новним видом діяльності яких є охорона здоров'я та на# няних, залучати ресурси через державне фінансування
дання соціальної допомоги, до їх загального капіталу та міжнародну фінансову допомогу.
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ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɽ
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ`ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɦɥɧ ɝɪɧ.

Рис. 4. Власний капітал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги, за 2010—2014 роки
Джерело: розроблено за даними Державної служби статистики України [8].
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Таблиця 1. Структура власного капіталу підприємств,
основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
(млн грн.)
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
1
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ
(ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ) ɤɚɩɿɬɚɥ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
(ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ)
ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɬɚ
ɜɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

6

7

8

3617,0
1258,6
58,8

3801,7
1395,6
67,5

4276,1
1942,0
78,5

4569,4
1774,7
76,6

4863,5
1994,3
59,8

5121,5
2021,5
73,2

3315,8
1464,7
44,5

-299,5

-450,9

-768,5

-926,1

-893,3

-915,0

-1715,5

468,9

426,0

695,3

640,6

631,4

608,4

251,4

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [8].

Слід зазначити, що поточні зобов'язання та забез#
печення підприємств, основним видом діяльності яких
є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
(3703,4 млн грн.), дещо перевищують їх довгострокові
зобов'язання та забезпечення (3056,7 млн грн.). При
цьому варто наголосити, що відношення поточних зо#
бов'язань та забезпечень до довгострокових у 2014 році
значно зменшилося. Так, у 2013 році це співвідношен#
ня складало 1,4212, а в 2014 році воно дорівнювало
1,2116.
Власний каптал підприємств, основним видом діяль#
ності яких є охорона здоров'я та надання соціальної до#
помоги, з 2010 до 2013 року поступово збільшувався
(рис. 4). У 2014 році спостерігається значне зменшення
власного капіталу даних підприємств, що було спричи#
нено в першу чергу погіршенням впливу багатьох фак#
торів зовнішнього середовища.
Найбільшу частку в структурі власного капіталу
підприємств, основним видом діяльності яких є охо#
рона здоров'я та надання соціальної допомоги, скла#
дає зареєстрований (статутний) капітал, який з 2008
до 2013 року поступово збільшувався (табл. 1). У 2014
році відбувається значне зменшення зареєстровано#
го капіталу цих підприємств. Також у 2014 році спос#
терігається різке зменшення інших складових власно#
го капіталу підприємств, основним видом діяльності
яких є охорона здоров'я та надання соціальної допо#
моги.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що
фінансовий потенціал підприємств, основним видом
діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціаль#
ної допомоги, залежить від різних джерел формуван#
ня фінансових ресурсів та фінансових можливостей
цих підприємств. Для підвищення фінансового потен#
ціалу політика цих підприємств та держави повинна
бути спрямована на збільшення обсягів інвестицій, що
залучаються цими підприємствами; здешевлення вар#
тості позичкових ресурсів для цих підприємств; залу#
чення фінансових ресурсів міжнародних організацій та
інше.
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