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TOOLKIT FOR THE FORMATION OF FINANCIAL POLICY FOR THE 

DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 
 
В статті проведено комплексний аналіз тенденцій розвитку сектору вітчизняної легкої 
промисловості та виділено особливості його функціонування. Автором систематизовано 
фактори незадовільного розвитку вітчизняної легкої промисловості та обґрунтовано їх 
наслідки. Визначено, що для сектору легкої промисловості за своїм змістом розвиток 
підприємства є сукупністю процесів, які сумарно ведуть до збільшення потенціалу, 
явними формами прояву яких виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до 
зовнішнього середовища підприємств та внутрішня їх інтеграція. На основі цього 
розроблено структурно-функціональну модель системи управління фінансовою політикою 
розвитку підприємств легкої промисловості, де систему управління розглянуто на макро- 
та мікрорівні. Отже, проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що 
пріоритетними завданнями фінансової політики розвитку підприємств легкої 
промисловості є управління вартістю капіталу та його оптимізація, управління 
дебіторською та кредиторською заборгованістю, формування ефективної кредитної 
політики, управління прибутком та витратами, обґрунтування ефективної дивідендної 
політики підприємств легкої промисловості. 
 
The article provides a comprehensive analysis of trends in the development of the domestic light 
industry sector and highlights the peculiarities of its functioning. The author systematized the 
factors of unsatisfactory development of the domestic light industry and justified their 
consequences. It is determined that for the light industry sector in its content the development of 
the enterprise is a combination of processes that in aggregate lead to an increase in potential, 
the explicit forms of manifestation of which are quantitative and qualitative changes, adaptation 
to the external environment of enterprises and their internal integration. On the basis of this, a 
structural and functional model of the financial policy management system for the development 
of light industry enterprises was developed, where the control system was considered at the 



macro and micro levels. Consequently, the study made it possible to conclude that the priority 
objectives of the financial policy of the development of light industry enterprises are the 
management of the cost of capital and its optimization, the management of accounts receivable 
and payables, the formation of an effective credit policy, profit and loss management, and the 
justification of an effective dividend policy of light industry enterprises. 
 
Ключові слова:  фінансова політика; розвиток; підприємства; легка промисловість; 
формування; система управління. 
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Постановка завдання. На сучасному етапі розвитку перед Україною стоїть важливе завдання – 

посісти чільне місце серед економічно розвинутих держав світу, здійснивши кардинальні економічні, 
соціальні, інституційні перетворення суспільства, які мають торкнутися всіх галузей та сфер економіки. 
Особливе місце в економіці України належить промисловості, яка  є основою у сфері матеріального 
виробництва, відіграє важливу роль в становленні, як продуктивних сил, так і виробничих відносин. 
Промисловість  відіграє дедалі важливішу роль у створенні нових робочих місць, розвитку конкуренції та 
сприянні економічному зростанню країни шляхом створення значної частини національного доходу і 
валового суспільного продукту [1, с. 37]. 

Легка промисловість у багатьох країнах є одним з бюджетоформуючих видів економічної 
діяльності, що дає змогу цим країнам формувати до 20% бюджету за рахунок цього сектору економіки, а 
також забезпечувати наповнення внутрішнього ринку на 75–85% продукцією власного виробництва [2, с. 
54].  

Тому, актуальним питанням сьогодення є формування фінансової політики розвитку підприємств 
легкої промисловості, яка дозволить вивести вітчизняний сектор легкої промисловості з скрутного 
становища та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою фінансової політики є концепції 
державних фінансів, вагомий внесок у розробку яких зробили такі відомі вчені: Ш. Бланкарт, Дж. Б’юкенен, 
А. Вагнер, К. Віксель, Дж. М. Кейнс, Е. Ліндаль, А. Маршалл, Р. Масгрейв, А. Пігу, А. Пікок, П. 
Самуельсон, Е. Селігмен, Дж. Стігліц, Дж. Гікс, Г. Шмольдерс, К. Шоуп та багато інших. 

Дослідження, що стосуються розроблення, формування та впровадження фінансової політики на 
вітчизняних підприємства,  здійснюють такі відомі вітчизняні вчені-економісти: І.А. Бланк, А.П. Міщенко, 
А.М. Поддєрьогін, , Т.О. Сніжко, С.І. Юрій, В.М. Федосов, І.Я. Чугунов та багато інших. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.  Дослідження економістів з даної 
проблематики переважно стосуються загальних підходів до побудови, розроблення та реалізації ефективної 
фінансової політики. Питання формування фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості 
є недослідженим та вимагає окремого дослідження з врахуванням специфіки галузі. 

Постановка завдання.  Завдання дослідження полягають у комплексному вивченні тенденцій 
розвитку та особливостей функціонування сектору легкої промисловості в Україні, виявленні проблем та 
особливостей формування конкурентного середовища ринку продукції легкої промисловості та 
обґрунтуванні підходу до формування ефективної фінансової політики розвитку підприємств легкої 
промисловості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова політика підприємств легкої промисловості 
формується за окремими напрямами його фінансової діяльності, які потребують ефективного управління для 
досягнення головної стратегічної та тактичної мети діяльності.  

Фінансова політика – це реалізація фінансового управління, найбільш важливий складовий елемент 
загальної політики розвитку підприємства, яка включає в себе облікову політику, кредитну політику, 
політику управління грошовими засобами, політику управління витратами та доходами, ринкову, податкову, 
дивідендну та інвестиційну політику тощо [3].  

Для підприємств легкої промисловості за своїм змістом розвиток підприємства є сукупністю 
процесів, які сумарно ведуть до збільшення потенціалу, явними формами прояву яких виступають кількісні 
та якісні зміни, адаптація до зовнішнього середовища підприємств та внутрішня їх інтеграція. Нарешті 
результативний прояв розвитку для підприємств легкої промисловості полягає в реалізації кількісних та 
якісних змін, збільшенні потенціалу, забезпеченні здатності підприємств протидіяти негативним впливам 
зовнішнього середовища та підвищенні життєздатності та конкурентоспроможності продукції. 

Головною метою розвитку сектору легкої промисловості є забезпечення населення товарами першої 
необхідності, впровадження високих енерго- та ресурсозберігаючих технологій, стимулювання розвитку 
наукомістких виробництв, що здійснюють випуск інноваційної продукції та зосереджені на формуванні 
необхідних умов для виробництва й реалізації конкурентоспроможної промислової продукції [4]. Виходячи 



із цього, основний зміст розвитку підприємств легкої промисловості – нарощування і використання свого 
потенціалу, що стає можливим завдяки збільшенню обсягів і ефективності фінансово-господарської 
діяльності, що, в свою чергу, пов’язано зі зростанням забезпечення потреб споживачів в товарах галузі 
легкої промисловості. 

Проведений аналіз тенденцій розвитку легкої промисловості України показав, що її стан незмінно 
оцінювався як критичний протягом 2011-2016 років, оскільки цей вид економічної діяльності, опинившись 
поза сферою уваги і підтримки держави, став втрачати обсяги виробництва, знижувати темпи освоєння 
нових прогресивних технологій та ступінь оновлення продукції, реалізовувати наявне і завезене в країну 
технологічне обладнання в Туреччину та Китай, де, в свою чергу, легка промисловість почала розвиватися 
інтенсивними темпами. Виживати й конкурувати в таких умовах підприємствам легкої промисловості було 
дуже важко, внаслідок чого почалися їх масові банкрутства та ліквідація. 2016 рік став роком оновлення 
розвитку галузі, а 2017 рік охарактеризувався показниками стійкого зростання роботи галузі: за 2017 рік 
капітальні інвестиції в галузь зросли більш, ніж на 24%, а  загальний обсяг виробництва у 2017 році зріс на 
6,3%, обсяг реалізованих товарів склав 23 мільярди гривень, що майже на 43% більше попереднього року [3; 
5]. Але в цілому, розвиток легкої промисловості на сьогодні є ще не достатнім. Систематизацію факторів 
незадовільного розвитку вітчизняної легкої промисловості та їх наслідки наведено на рис. 1. 

Наведені наслідки призводять до втрати фінансової стійкості, зниження ліквідності та 
рентабельності підприємств легкої промисловості, погіршення їх ділової активності та виникнення ризику 
банкрутства. Отже, для покращення роботи галузі необхідно розробити концепцію державної фінансової 
політики підтримки сектору легкої промисловості, яка буде вирішувати зовнішні проблеми розвитку цього 
виду економічної діяльності та базуватися на наступних методах (рис. 2.). 



 

 

ВНУТРІШНІ 
- відсутність вертикальної інтеграції, що обумовлює неможливість контролю над збутом кінцевої продукції та 

відсутність переваг над витратами вертикально інтегрованих підприємств; 
- низький рівень використання стратегічного управління; 
- неефективний менеджмент на підприємствах; 
- технічна та технологічна відсталість виробництва; 
- кадрові проблеми; 
- низький рівень інноваційно-інвестиційної діяльності; 
- високе податкове навантаження. 

ФАКТОРИ НЕЗАДОВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ЗОВНІШНІ 
- недосконалість інституційного забезпечення, що виражається у відсутності державної підтримки та податкових стимулів 

для підприємств легкої промисловості; 
- незадовільна фінансово-економічна політика держави, низький рівень соціальної орієнтованості економіки країни; 
- високий рівень конкуренції у тому числі іноземної, наявність недобросовісної конкуренції через сприятливі умови для 

розвитку тіньового ринку легкої промисловості; 
- відсутність оптимального співвідношення попиту та пропозиції на товари вітчизняного виробництва, через низьку 

платоспроможність покупців та перенасиченість вітчизняного ринку товарами іноземного виробництва та товарами 
«секонд-хенду»; 

- низький рівень забезпечення сировиною та матеріалами; 
-  знецінення національної гривні, високий рівень інфляції в країні. 

НАСЛІДКИ 

Зниження фінансових результатів 
діяльності вітчизняних підприємств, 
зниження рентабельності діяльності 

Втрата фінансової стійкості, зниження ліквідності та рентабельності, погіршення ділової активності, ризик банкрутства 

Прямі фінансові збитки та втрачені прибутки, 
зменшення кількості прибуткових та 
збільшення збиткових підприємств 

Зменшення кількості підприємств 
легкої промисловості та їх частки у 

ВВП країни 

Рис. 1. Систематизація факторів незадовільного розвитку вітчизняної легкої промисловості та їх наслідки 

Джерело: систематизовано та побудовано автором 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Методи державної фінансової політики підтримки сектору легкої промисловості 

Джерело: авторська розробка 
 
Для усунення факторів внутрішнього середовища необхідно розробити підхід до управління 

фінансовою політикою розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості, який би враховував 
негативні наслідки впливу внутрішнього середовища та чинив позитивний ефект на роботу підприємств 
легкої промисловості як стратегічно важливого виду економічної діяльності, що призведе до покращення 
фінансових результатів підприємств легкої промисловості та збільшить їх частку у ВВП країни (рис. 3). 

Під системою управління фінансовою політикою розвитку підприємств легкої промисловості слід 
розуміти впорядковану сукупність  взаємопов’язаних елементів функціонування підприємств легкої 
промисловості та виду економічної діяльності, що має вхід (державне регулювання, механізми ринкового 
контролю, ресурси, інформація із зовнішнього середовища), мету, цілі та завдання та є відповідальною та 
звітує перед вищою системою, тобто державою (вихід). При цьому управління є не тільки певною 
структурую, а й процесом, необхідним для досягнення мети, цілей та завдань розвитку легкої 
промисловості. 

Керуюча підсистема запропонованої системи управління фінансовою політикою розвитку 
підприємств легкої промисловості включає: 

- державне регулювання, що передбачає державну фінансову політику підтримки сектору легкої 
промисловості (рис. 2.); 

- механізми ринкового контролю – формування ціни, попиту і пропозиції на товари легкої 
промисловості в умовах конкуренції; 

- звітність перед вищою системою, що передбачає ресурсний вихід, тобто результат діяльності, що 
повною мірою відповідає меті; інформаційний вихід – інформація про ступінь такої відповідності. 

Керована підсистема включає мету, цілі та завдання фінансової політики розвитку підприємств 
легкої промисловості. Мета полягає в побудові ефективної фінансової політики розвитку підприємств легкої 
промисловості, спрямованої на досягнення стратегічної та тактичної цілей діяльності вітчизняної легкої 
промисловості. Стратегічними цілями є зростання частки легкої промисловості у ВВП країни, збільшення 

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ 
СЕКТОРУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Вдосконалення інституційного забезпечення, що передбачає прийняття 
нормативних актів щодо розвитку легкої промисловості. 
 

Встановлення оптимальних/ефективних розмірів податків і зборів 
 
Розширення обсягів державних закупівель товарів (робіт, послуг) у 
підприємств легкої промисловості 

Забезпечення фінансової підтримки на всіх етапах діяльності 
підприємств, особливо, інноваційної діяльності 

Забезпечення сприятливих умов для виходу на ринок вітчизняних 
підприємств з новою продукцією 

Запобігання розвитку тіньового та контрабандного ринку товарів 
легкої промисловості, шляхом обмеження імпорту в країну та, 
особливо, товарів групи «секонд-хенд» 

Розвиток власної матеріально-сировинної бази у тому числі шдяхом 
пільгового оподаткування 

Здійснення державою гарантійного забезпечення кредитування 
підприємств легкої промисловості 



підприємствами легкої промисловості частки на вітчизняному ринку та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної легкої промисловості в Україні та світі. До тактичних цілей доцільно 
віднести: підвищення ліквідності, зміцнення фінансової стійкості, покращення ділової активності та 
підвищення рентабельності підприємств легкої промисловості. 
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Рис. 3.  Структурно-функціональна модель системи управління фінансовою політикою розвитку підприємств легкої промисловості 

Джерело: авторська розробка 
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частки на вітчизняному 
ринку;  

- підвищення 
конкурентоспроможності 
вітчизняної ЛП в Україні 

ТАКТИЧНІ: 
- підвищення ліквідності 
підприємств ЛП; 
- зміцнення фінансової 
стійкості підприємств ЛП; 

- покращення ділової 
активності підприємств 
ЛП; 

- підвищення 
рентабельності 
підприємств ЛП 

- оптимізація структури капіталу 
підприємств ЛП; 

- управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю на 
підприємствах ЛП; 

- управління вартістю капіталу; 

- формування ефективної кредитної 
політики; 

- управління прибутком; 
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Пріоритетними завданнями фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості є

 управління вартістю капіталу та його оптимізація, управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, формування ефективної кредитної політики, управління прибутком та витратами, 
обґрунтування ефективної дивідендної політики підприємств легкої промисловості. 

Висновки з даного дослідження.  Отже, фінансова політика розвитку є особливою сферою 
економічної діяльності держави в цілому та окремих секторів економіки і підприємств, оскільки спрямована 
на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл та використання для забезпечення функцій 
держави, видів економічної діяльності та суб’єктів господарювання. 
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