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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поняття "корпоративне управління" широко вико�

ристовується у західній економічній літературі і досить
швидко запроваджується в Україні. Це пояснюється
поширеністю корпоративної власності, необхідністю
управління нею і стрімким розвитком корпоративного
сектору економіки в Україні. Корпоративний сектор в
Україні представлений переважно акціонерними това�
риствами.

Західні корпорації пройшли складний шлях розвит�
ку акціонерної власності, удосконалення методів управ�
ління фінансами, формування структури капіталу та його
інвестування. Протягом тривалого періоду створювало�
ся правове поле, на якому функціонують корпорації,
формувалися основи державного регулювання, що має
на меті стимулювання ринкових відносин загалом та їх
найважливішого агента, яким є корпорація [8].

В Україні формування ринкових відносин набуло
незворотного характеру, що вимагає глибокого вивчен�
ня корпоративних фінансів. Особливий інтерес станов�
лять питання корпоративного управління загалом й уп�
равління фінансами зокрема. Запропонований у статті
матеріал дасть змогу зрозуміти важливість формуван�
ня фінансів корпорацій та визначити місце корпоратив�
них фінансів у системі фінансів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми корпоративних фінансів досліджували

вчені — економісти, такі як: Бланк І.А. [1]., Брейлі Р.,
Брігхем Е.Ф., Бочаров В.В., Євтушевський В.А. [4]., Ря�
занова Н.С. [7]., Суторміна В.М[8]. У своїх працях вони
розглянули базові питання корпоративних фінансів,
проаналізували закордонний досвід їх формування, з'я�
сували сутність фінансів господарських товариств кор�
поративного типу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінанси є історичною категорією. Вони виникли ще

за часів рабовласницького суспільства в умовах товар�
но�грошових відносин під впливом розвитку функцій та
потреб держави. Термін "фінанси" походить від латинсь�
кого, що означає грошовий платіж. Він почав активно
використовуватися у XIII—XV ст. в Італії, де такі міста,
як Флоренція, Венеція, Генуя, виконували функції про�
відних європейських центрів торгівлі та банківської
справи у значенні "грошова оплата". Йшлося передусім
про обов'язкове передавання громадянином частини
свого доходу в розпорядження монарха, короля або
іншого правителя для його матеріального утримання і
здійснення певних витрат державного характеру. У по�
дальшому термін поширився в усьому світі і почав зас�
тосовуватися як поняття, пов'язане з системою грошо�
вих відносин, утворенням грошових ресурсів, що мобі�
лізуються державою для виконання своїх політичних та
економічних функцій[3].

У свою чергу, з виділенням державної скарбниці та
повним відокремленням її від власності монарха (цей
процес, зокрема, чітко простежується на прикладі
історії Великої Британії) виникають такі поняття, як
"державні фінанси", "державний бюджет", "державний
кредит".

Існування фінансів нерозривно пов'язане з товар�
но�грошовими відносинами, розвиток яких зумовлений
суспільним розподілом праці, наявністю різних форм
власності та основаних на них організаційно�правових
формах господарської, у тому числі підприємницької,
діяльності, зовнішньоекономічними зв'язками тощо. За
економічною природою фінанси є грошовими відноси�
нами, проте вони відрізняються від грошей як за своїм
змістом, так і за виконуваними ними функціями [6,с.45]
Саме фінанси пов'язані з розподілом та перерозподі�
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лом внутрішнього валового продукту (ВВП) та націо�
нального доходу, що виражаються у грошовій формі.

Фінанси є багатостороннім і складним явищем, що
характеризується різними істотними ознаками, має
певні якості й форми прояву.

Фінанси — це особлива сфера економічних відно�
син. Їх зміст, характер використання, закономірності
розвитку визначаються соціально�економічними відно�
синами, що привалюють у державі, природою та функ�
ціями держави.

Фінанси — це вартісна категорія, яка органічно по�
в'язана з рухом вартості в її грошовій формі, з утво�
ренням та використанням різних грошових фондів
(державного бюджету, місцевих бюджетів, соціальних
фондів), з грошовими відносинами, що існують між
державою та приватним господарством. Свого часу
один з відомих дореволюційних учених�фінансистів
І.X. Озеров як предмет дослідження фінансової науки
визначав фінансове господарство, тобто сукупність
відносин, що виникають внаслідок публічного харак�
теру отримання союзами матеріальних засобів; спосо�
би, завдяки яким такі союзи отримують для себе не�
обхідні кошти і як ці кошти відображаються на інших
сторонах життя.

Е. Нікбахт і А. Гроппеллі визначали фінанси як "за�
стосування різноманітних економічних прийомів для до�
сягнення максимального достатку фірми або загальної
вартості капіталу, вкладеного у справу" гносеологічно�
му розрізі під фінансами розуміють науку, що досліджує
питання здатності людей управляти витрачанням і над�
ходженням дефіцитних грошових ресурсів протягом
певного періоду часу [6].

Характеризуючи фінанси, слід виходити з таких
ключових елементів, як фінансові відносини та фінан�
сова діяльність. Фінансові відносини відображають рух
вартості від одного суб'єкта до іншого. Вони характе�
ризують розподільчі, перерозподільчі та обмінні про�
цеси і матеріально проявляються у грошових потоках.
У свою чергу, фінансова діяльність проявляється у фор�
муванні доходів та здійсненні витрат певним суб'єктом.

Об'єктом фінансової діяльності є фінанси, які не
слід ототожнювати з грошима, що є значно вужчим по�
няттям. Сфери функціонування грошей і фінансів пере�
тинаються в певному сегменті; вони взаємопов'язані і
взаємозалежні, але не тотожні. Фактично гроші висту�
пають інструментом фінансових відносин.

Фінанси — це грошові відносини, що виникають у про�
цесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспіль�
ного продукту і частини національного багатства у зв'язку з
формуванням грошових доходів і нагромаджень у суб'єктів
господарювання та держави і використанням їх на розши�
рене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих,
задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Фінанси підприємств — це частина загальної систе�
ми фінансів, що складається з грошових відносин, які
виникають в процесі господарської діяльності під�
приємств і пов'язана з формуванням власних і залуче�
них коштів, їх використанням на фінансування витрат
та інвестування підприємств, утворення і розподіл от�
риманого прибутку. Їм притаманні риси, які характерні
для фінансів у цілому (як вартісної категорії), а також
специфічні особливості, властиві окремим сферам сус�
пільного відтворення (наприклад, сфера матеріально�
го виробництва або невиробнича сфера).
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Рис. 1. Місце фінансів корпорацій  в фінансовій системі України
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Фінансова система України характеризується спе�
цифічними формами та методами фінансових відносин,
які мають відповідне законодавче та організаційне за�
безпечення. Структуру фінансової системи України за
рівнями економіки та місце в ній фінансів корпорацій
розглянуто на рис. 1.

Рівень світового господарства включає міжнародні
фінанси, що відображають економічні відносини дер�
жав щодо формування фондів фінансових ресурсів. У
основі забезпечення фінансовими ресурсами функціо�
нування міжнародних фінансових відносин виступають
національно�державні фінанси. Міжнародні фінанси
відбивають економічні відносини, що виникають у ре�
зультаті формування фінансових ресурсів та їх розмі�
щення й використання на заходи, які відбуваються на
світовому чи міждержавному рівні.

Національна фінансова система на макрорівні вклю�
чає державні фінанси, обов'язкове державне страхуван�
ня та фінансовий ринок.

Державні фінанси можна визначити як сукупність
фондів фінансових ресурсів загальнодержавного при�
значення. За своєю структурою це дуже складна та ба�
гатопланова ланка фінансової системи. Державні фінан�
си охоплюють: державний та місцеві бюджети; центра�
лізовані та децентралізовані фонди цільового призна�
чення; фінанси підприємств і організацій державної та
комунальної форм власності; державний кредит; дер�
жавне особисте й майнове страхування. Провідне місце
в державних фінансах належить бюджетам різних
рівнів, які об'єднуються у зведеному бюджеті держави.

Страхування відіграє специфічну роль у фінансовій
системі. Воно є сукупністю фондів фінансових ресурсів,
основне призначення яких — покрити втрати, що виник�
ли з непередбачених причин, або фінансового забезпе�
чення заходів, які не були включені в плани фінансуван�
ня, але є важливими для держави.

Страхові фонди створюються за рахунок страхових
внесків юридичних та фізичних осіб і перебувають в
розпорядженні страхових організацій і страхових ком�
паній різних форм власності. Страхові фонди й резер�
ви — об'єктивне явище в економіці держави, що пов'я�
зане з наявністю ризиків у господарській діяльності та
суспільному житті.

Наявність страхових і резервних фондів фінансових
ресурсів дає можливість локалізувати втрати економі�
ки та окремих громадян, пов'язані з фактами стихійно�
го лиха і непередбачених обставин. Страхові фонди
можуть використовуватися також як інвестиційний та
кредитний ресурси в економіці до настання страхового
випадку.

Фінансовий ринок — ланка фінансової системи, яка
створює і використовує фонди фінансових ресурсів у
тих випадках, коли інші ланки фінансової системи не
можуть діяти ефективно. Фінансовий ринок включає
ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і
фінансових послуг.

Мікрорівень фінансової системи України складаєть�
ся з фінансів суб'єктів господарювання.

1. Фінанси комерційних підприємств.
Фінанси комерційних підприємств мають особли�

вості організації, зумовлені специфікою їх діяльності.
Підприємства працюють на засадах комерційного роз�

рахунку, який передбачає отримання прибутку (дохо�
ду), відшкодування за рахунок власних коштів всіх зат�
рат по основній діяльності, а також по її розширенню і
розвитку. Такі підприємства працюють, головним чином,
в сфері матеріального виробництва. Але в сучасних
умовах переходу до ринку і в сфері нематеріального
виробництва деякі організації будують свою діяльність
на засадах комерції (лікувальні, видавницькі, навчальні
заклади тощо).

 Комерційні підприємства є основними платниками
податків в бюджет, таких як податок на прибуток, по�
даток на додану вартість, акцизний збір, ресурсні пла�
тежі, а також внесків у державні цільові фонди. Таким
чином, за рахунок частини створеної комерційними
підприємствами вартості при її перерозподілі через
бюджети ці кошти спрямовуються на утримання уста�
нов невиробничої сфери (бюджетних організацій).

2. Фінанси некомерційних підприємств.
До некомерційних установ належать такі, що нада�

ють послуги, виконують роботи безкоштовно або за
символічну плату, яка не відшкодовує їх видатків. Це
лікарні, поліклініки, школи, дитячі дошкільні установи,
музеї, середні і вищі навчальні заклади та ін. Таким чи�
ном, принципова відмінність комерційних підприємств
від некомерційних полягає у тому, що метою перших є
одержання прибутку, а для других така ціль не є голов�
ною. Крім того, для некомерційних організацій у випад�
ках перевищення доходів від усіх видів діяльності та з
усіх джерел над видатками, одержані вільні кошти не
можуть бути спрямовані на збільшення доходів тих юри�
дичних або фізичних осіб, які заснували таку некомер�
ційну організацію, а повинні використовуватись на роз�
виток діяльності, створення фінансових резервів тощо.

 Більшість некомерційних організацій належить до
державного сектора економіки. Головним джерелом
фінансування видатків таких організацій є бюджетні
кошти, тому вони і називаються бюджетними. Органі�
зація фінансових відносин в некомерційних організаці�
ях має свої особливості, зумовлені характером перероз�
подільчих процесів у суспільстві, їхнім державним ре�
гулюванням, гострою нестачею бюджетних коштів, не�
обхідністю їхнього економного і цільового використан�
ня.

3. Фінанси громадських об'єднань та доброчинних
фондів.

Особливе місце у фінансовій системі належить
фінансам громадських організацій та доброчинних
фондів. Вони являють собою добровільні об'єднання
громадян за професіями, інтересами, захопленнями. На
фінанси громадських організацій і доброчинних фондів
впливають особливості їхнього функціонування, пов'я�
зані з відсутністю комерційної діяльності (а отже і до�
ходів, отриманих внаслідок такої діяльності), а також
відсутністю державного фінансування. Головним дже�
релом доходів таких організацій є: вступні і членські
внески, добровільні і спонсорські пожертвування. Хоча
громадські організації і доброчинні фонди не мають
права займатися комерційною діяльністю, вони можуть
мати у власності комерційні підприємства, які спрямо�
вують їм частину одержаного доходу.

Суб'єкти господарювання, що діють на засадах ко�
мерційного розрахунку, становлять одну з основних



Інвестиції: практика та досвід № 22/201130

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підсистем функціонування фінансів. З їх допомогою
обслуговується процес створення валового внутрішньо�
го продукту. Використання фінансових ресурсів тут по�
в'язане з відтворенням процесу виробництва та нагро�
мадження.

Фінанси підприємств, що функціонують на комер�
ційних засадах класифікуються:

1. За галузями діяльності:
— фінанси промислових підприємств;
— фінанси сільськогосподарських підприємств;
— фінанси торгівельних підприємств;
— фінанси транспортних підприємств;
— фінанси інших підприємств.
2. За організаційно�правовою приналежністю:
— фінанси приватних підприємств;
— фінанси колективних підприємств;
— фінанси корпорацій (акціонерних товариств).
Фінанси корпорацій — більш вузьке поняття по�

рівняно з фінансами підприємств, адже воно охоплює
тільки частину форм власності та господарських това�
риств, для яких характерно об'єднання капіталів учас�
ників з ціллю наступного ведення підприємницької
діяльності [4, c.18].

Фінанси корпорацій виконують дві функції: по�пер�
ше, забезпечують формування капіталу, що складаєть�
ся з акціонерного капіталу та фінансових фондів, залу�
чених у борг (пасивів), по�друге, розподіл капіталу, на�
прям вкладень (формування активів).

Перша функція прагматично стосується фінансової
політики корпорації, а друга — інвестиційної політики.
У свою чергу, політика, що проводиться корпорацією,
залежить від фінансового зовнішнього середовища,
державного регулювання, кон'юнктури внутрішнього та
світового ринків, світової політики та міжнародних
відносин [8, c.42].

Треба усвідомити, що корпорація здійснює підпри�
ємницьку діяльність у певному фінансовому зовнішнь�
ому середовищі, насамперед — це ринок капіталів, по�
пит на капітал та його пропозиція, що визначають відсот�
кові ставки, а вони, у свою чергу, позначаються на мож�
ливості корпорації залучати капітал. На підприємництво
впливають податки, митна політика, розвиток реклами.
Слід розуміти, що корпорація не може діяти на це сере�
довище, а здатна лише сприймати його як таке й урахо�
вувати його вплив на свою діяльність.

Саме тому, в умовах ринкової економіки доцільно
визнати за фінансами корпорацій наявність трьох
функцій:

— формування капіталу, доходів та грошових
фондів;

— використання капіталу, доходів та грошових
фондів;

— контроль.
Перша з них є необхідною умовою здійснення без�

перервності процесу відтворення. За рахунок первин�
ного розподілу виручки від продажу товарів утворюють�
ся спеціальні фонди корпорацій, що знаходять відоб�
раження в фінансових планах (бюджетах).

У відповідності з нормативними документами по
бухгалтерському обліку, в бухгалтерському балансі за�
лишки фондів споживання та накопичення, що утворені
згідно установчих документів за рахунок нерозподіле�

ного прибутку за результатами роботи за рік, окремо
не відображуються. Відповідні розшифровки, що харак�
теризують використання чистого прибутку, наводяться
в поясненнях до бухгалтерського балансу та звіту про
фінансові результати діяльності.

За рахунок перерозподілу виручки від продажу за
рахунок всіх її елементів формуються наступні доходи
держави:

— за рахунок фонду відшкодування сплачуються
податки, що включаються у витрати виробництва та
обертання (за використання надрами, екологічний по�
даток та ін.);

— від фонду оплати праці сплачуються податки у
Пенсійний фонд, фонд соціального страхування;

— за рахунок прибутку вноситься в бюджет пода�
ток на прибуток

— з фонду виплати дивідендів сплачується податок
на прибуток з дивідендів на акції.

Використання капіталу, доходів та грошових фондів
на цілі, що передбачені у фінансовому плані (бюджеті)
корпорації, складає економічний зміст другої функції
корпоративних фінансів.

У процесі використання доходів підприємства відбу�
вається:

— його розподіл на елементи;
— перерозподіл — при виплаті податку на прибу�

ток в бюджетну систему країни;
— використання грошових фондів, утворених за

рахунок прибутку, яке супроводжується зустрічним ру�
хом вартості в товарну і обернено.

В третій (контрольній) функції фінанси використо�
вуються для контролю за дотриманням вартісних та
матеріально�речових пропорцій при утворенні та вико�
ристанні доходів корпорацій та держави.

Ця функція базується на русі фінансових ресурсів
та надає можливість державі впливати на кінцеві фінан�
сові результати діяльності корпорацій. Інструментом
реалізації контрольної функції є фінансова інформація,
що відображена у бухгалтерській звітності.

Фінансовий контроль в народному господарстві
здійснюють:

1) фінансова та бухгалтерська служби корпорації;
2) банки;
3) податкові органи.
Контрольна функція зумовлена наявністю у фі�

нансових корпорацій інших функцій і тісно з ними по�
в'язана.

До фінансів корпорацій ставляться такі вимоги:
— необхідно здійснювати їх мобілізацію, що доз�

волить забезпечити їх маневреність і концентрацію
коштів на найважливіших етапах господарської діяль�
ності;

— необхідно розробляти плани надходження фі�
нансових ресурсів та визначати основні напрями їх ви�
користання на підприємстві на майбутній період і дов�
гострокову перспективу;

— потрібно постійно дотримуватися певних про�
порцій між витрачанням фінансових ресурсів (витрата�
ми) і надходження фінансових ресурсів (результатами);

— необхідно проводити емісію цінних паперів,
фінансовий лізинг, проектне фінансування для залучен�
ня капіталу;
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— дотримуватися оптимізації структури та вартості
капіталу, забезпечувати фінансову стійкість та ділову
активність корпорації.

Джерелами фінансових ресурсів корпорації є всі
грошові доходи і надходження, якими володіє корпо�
ративне підприємство у певний період (чи на дату) і які
спрямовуються на здійснення грошових витрат і відра�
хувань, необхідних для виробничого і соціального роз�
витку: інвестицій (прямих, портфельних та інших), аван�
сування в поточні витрати (головним чином у собівар�
тість), витрат і відрахувань на соціальні та інші потреби,
централізовані спеціальні фонди і бюджети різних
рівнів.

Назвавши основні види витрат і відрахувань фінан�
сових ресурсів корпорації, тим самим було проведено
класифікацію корпоративних фінансів за напрямами
використання.

За джерелами формування фінанси корпорацій
можуть підрозділятися на власні, позикові, залучені (на
поворотній та безповоротній основі), асигнування з
бюджету чи централізованих позабюджетних фондів.

До основних напрямів використання фінансових
ресурсів корпорації належать:

— фінансування поточних потреб виробничо�тор�
гового процесу для забезпечення нормального функці�
онування виробництва і торговельної діяльності корпо�
рації шляхом запланованого виділення грошових коштів
на основне виробництво, виробничо�допоміжні проце�
си, постачання, маркетинг і збут продукції;

— фінансування адміністративно�організаційних за�
ходів для підтримки високого рівня функціональності
системи управління корпорації шляхом її реструктури�
зації, виділення нових служб або скорочення управлі�
нського апарату;

— інвестування коштів у основне виробництво у
формі довгострокових і короткострокових вкладень з
метою його розвитку (повне оновлення і модернізація
виробничого процесу), створення нового виробництва
або скорочення окремих збиткових напрямів;

— фінансові вкладення — інвестування фінансових
ресурсів на цілі, що приносять корпорації більш висо�
кий дохід, ніж розвиток власного виробництва: прид�
бання цінних паперів та інших активів у різних сегмен�
тах фінансового ринку, вкладення в статутний капітал
інших компаній з метою отримання доходу та отриман�
ня прав на участь в управлінні цих компаній, венчурне
фінансування (вкладення капіталу в проекти з високим
рівнем ризику і одночасно високою прибутковістю),
надання кредитів іншим компаніям;

— формування резервів, що здійснюється як самою
компанією, так і спеціалізованими страховими компа�
ніями та державними резервними фондами за рахунок
нормативних відрахувань для підтримки безперервно�
го кругообігу фінансових ресурсів, захисту компанії від
несприятливих змін кон'юнктури ринку.

Джерелами формування власних коштів можуть
бути виручка від реалізації (амортизація, прибуток, ре�
зервний фонд та інші фонди); доходи від іншої реалі�
зації та позареалізаційні доходи; позикових — ресурси
відповідних кредиторів; залучених — ресурси відпові�
дних інвесторів; асигнування з бюджету і надходжень з
позабюджетних фондів — кошти бюджетного фінансу�

вання та позабюджетних фондів.
Фінансові ресурси корпорацій формуються, голов�

ним чином, за рахунок прибутку (від основної та інших
видів діяльності), а також виручки від реалізації вибу�
лого майна, амортизації, приросту стійких пасивів, по�
зик, різних цільових надходжень, пайових та інших
внесків працівників корпорації.

Фінансові ресурси корпорації можуть бути мобілі�
зовані на фінансовому ринку. Форма їх мобілізації —
продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів, що ви�
пускаються даною корпорацією; дивіденди і відсотки по
цінних паперах інших емітентів; доходи від фінансових
операцій і ін. Корпорації можуть отримувати фінансові
ресурси від асоціацій і концернів, до яких вони входять,
вищих організацій при збереженні галузевих структур
органів державного управління у вигляді бюджетних
субсидій, виплат страхових організацій. У складі цієї
групи фінансових ресурсів, які формуються в порядку
перерозподілу, все більшу роль відіграють виплати стра�
хових відшкодувань і все меншу — бюджетні фінансові
джерела, які йдуть строго за цільовим призначенням.

ВИСНОВКИ
Сучасна наука про фінанси визначає, яким спосо�

бом люди управляють витрачанням і надходженням де�
фіцитних грошових ресурсів протягом певного періоду.

Практичний підхід зближує корпоративні і державні
фінанси в тому плані, що і корпорація, і держава стика�
ються з тими самими проблемами: як вишукати, і сфор�
мувати фінансові фонди, що завжди обмежені, і як
ефективно їх використати. Однак є принципова відмін�
ність державних фінансів від фінансів корпорації. Дер�
жавний фінансовий фонд формується через вилучення
частини ВВП, створеного переважно поза сферою дер�
жавного господарства, корпорація ж бере участь у ство�
ренні ВВП. Капітал, необхідний корпорації, залучають
через емісію акцій і облігацій, а також використовують
внутрішні джерела.
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