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– комплексний характер формування управлінських рішень 

визначається тим, що всі види рішень прямо пов'язані з фінансовими 

ресурсами господарюючого суб'єкта; 

– високий рівень динамізму управління обумовлений 

постійними змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі, що 

вимагає адаптації фінансового менеджменту; 

– варіативність підходів до розробки окремих управлінських 

рішень у сфері фінансів залежить від вмісту фінансового 

менеджменту, який визначається самим господарюючим суб'єктом 

залежно від його специфіки; 

– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку – система 

фінансового менеджменту повинна відповідати місії і меті 

підприємства. 

Використання на практиці викладених принципів дозволить 

забезпечити темпи приросту будівельного виробництва, стійкість 

економічного зростання (постійне зростання власного капіталу), 

підвищувати конкурентну позицію на товарному ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 

Вашківська Ю.Ю., студентка 

Науковий керівник: к.е.н, доц. Гуцаленко О.О. 

Вінницького національного аграрного університету 

Актуальність даної теми полягає в аналізі теоретичних підходів 

до визначення сутності ділової активності. Проблеми визначення 

сутності та оцінювання ділової активності розглядаються в працях 

зарубіжних вчених-економістів [3, c.42]. 

За словами В.В. Ковальова: ділова активність - це комплексна 

характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а 
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тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на 

ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація 

підприємства як партнера, активність інноваційно-інвестиційної 

діяльності, конкурентоспроможність. Ділова активність може 

характеризуватись динамікою показників ефективності виробничо-

господарської діяльності в цілому. Позитивна динаміка цих показників 

сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства [5, c.67].  

На мою думку «ділова активність» доволі широке поняття о 

охоплює усі можливі аспекти діяльності підприємства. Дослідження 

науковців свідчать про розмаїття і неузгодженість щодо трактування 

поняття ділової активності. М.І. Баканов і І.А. Шеремет, що теорія і 

практика поки ще не виробили системи чітких і визначених показників 

для характеристики ділової активності [2, c.79]. 

Вважаємо, що ділова активність може бути представлена, як 

сукупність зусиль працівників підприємства, спрямованих під впливом 

певного рівня мотивації на збільшення, перш за все, оборотності 

оборотних активів, яка формується під впливом внутрішніх і зовнішніх 

факторів виробництва, а також розвиненою соціально-економічної 

інфраструктури регіону. 

На сьогоднішній день ділова активність розглядається з трьох 

позицій: індивідуума; підприємства (мікрорівень); країни 

(макрорівень). Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути 

отримана в результаті порівняння діяльності даної комерційної 

організації та родинних по сфері додатка капіталу компаній. Такими 

якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції, наявність 

продукції, що поставляється на експорт, репутація комерційної 

організації, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що 

користуються послугами комерційної організації, в стійкості зв'язків із 

клієнтами та інше [4, c.109]. 

Ефективність ділової активності підприємств у першу чергу, 

залежить від розробленої стратегії управління. Створення, визначення 

і реалізація стратегії управління належить до доволі складних і 

трудомістких завдань. Ділова активність підприємства проявляється 

через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової 

репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо [1, c.99]. 

В.Г. Артеменко стверджує, що основі досягнення високої 

ділової активності та внутрішньої стійкості підприємства лежить 

своєчасне і гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності. 

Ми переконані, що оцінка ділової активності на якісному рівні 

може бути отримана в результаті порівняння діяльності даної 

комерційної організації з іншими суб`єктами господарювання і 
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вивчення їх критерій. Такими якісними критеріями є: широта ринків 

збуту продукції, наявність продукції, що поставляється на експорт, 

репутація комерційної організації, що виражається, зокрема, в 

популярності клієнтів, що користуються послугами комерційної 

організації, в стійкості зв'язків із клієнтами та інше [5, c.99]. 

Розглянувши всі основні питання можна зробити висновок, що 

категорія «ділова активність» виступає найважливішим фактором, що 

визначає фінансову стабільність підприємств і відіграє величезну роль 

в діяльності суб’єктів господарювання [5, c.99]. 
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ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ЯК ОСНОВНА ФОРМИ ПРОЯВУ 

«ЧОРНОЇ» ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Венгерська Н.С., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки,  

природних ресурсів та економіки міжнародного туризму 

Куценко В.І., магістрант 

Запорізького національного технічного університету 

Глобалізація ринків капіталу дозволи суб’єктам господарювання 

переміщувати значні потоки грошей як на внутрішніх фінансових 

ринках, так і з однієї країни до іншої. Але крім позитивних аспектів 

глобалізація економіки має і негативні прояви, серед яких вагоме місце 

займає легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Відмивання грошей є активним способом приховування від 

держави особливо в умовах наявності певного рівня тінізації 

економіки.  


