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ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

На  сьогоднішній  день  є  актуальним  питання управління  процесами 

формування, розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємствах. 

Управління фінансовими ресурсами – це: 

- визначення місця, часу та обсягів формування та витрачання 

фінансових ресурсів підприємства;

- прогнозування того, де, для чого і в яких обсягах необхідно 

залучати додаткові фінансові ресурси;

- забезпечення  максимально  високого  рівня  віддачі  від 

використання фінансових ресурсів.

На сьогоднішній день існує питання визначення галузевих особливостей 

щодо прийняття оптимальних рішень по управлінню фінансовими ресурсами.

Процес оптимізації формування та використання фінансових ресурсів на 

підприємстві складається з трьох етапів:

1.Визначення потреби у ресурсах.

2. Визначення джерел фінансування.

3. Здійснення  запланованих заходів та оцінка їх ефективності. 

Формування  фінансових  ресурсів  –  це  процес  їх  залучення  з  різних 

джерел  у   відповідності  до  потреб   підприємства  та  включає:  формування 

власних фінансових ресурсів та формування залучених фінансових ресурсів.

Основна мета цього управління полягає в забезпеченні необхідного рівня 

самофінансування  розвитку  підприємства.  З  урахуванням  цієї  мети 

розробляється  політика  формування  власних  фінансових  ресурсів 

підприємства,  яка  є  частину  загальної  стратегії  підприємства  та  полягає  у 

забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

Фінансування підприємства за рахунок позикового капіталу здійснюється 

у  різноманітних  формах,  основними  з  яких  є:  банківське  кредитування, 
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комерційне кредитування, державне кредитування, факторингове кредитування, 

лізингове кредитування.

Однією  з  проблем  оцінки  кредитоспроможності  суб’єктів 

господарювання є відсутність у критеріальній базі оцінки врахування галузевих 

особливостей діяльності та розмірів підприємства.

Ефективне формування  і  використання ресурсів підприємства викликає 

потребу  в  оцінці  ефективності  фінансових  проектів  на  рівні  окремих 

підприємств.  Тому,  актуальним  є  питання  розробки  методики  визначення 

найменш ризикових напрямків вкладення фінансових ресурсів у підприємства 

різних галузей економіки.

Розробка  оптимальної  моделі  вкладення  і  використання  фінансових 

ресурсів  забезпечує  конкурентоспроможність  підприємства  на  ринку.  Адже, 

виграє  той,  хто  вміє  залучати  найбільші  фінансові  ресурси  з  найменшими 

витратами.

Наріжним каменем є врахування у методиках оцінки, поряд з галузевими 

особливостями, регіональних особливостей діяльності підприємств.




