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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови національної економіки вимагають від

вітчизняних підприємств швидко реагувати та пристосову(

ватися до змін ринкових відносин, бути фінансово стійки(

ми, незалежними та конкурентоспроможними суб'єктами

господарювання. Для відповідності зазначеним вимогам,

підприємство повинно мати достатній обсяг фінансових ре(

сурсів.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів, зростання

вартості запозичених коштів, інфляційних процесів, неста(

більності цін на сировину та комплектуючі, перед вітчизня(

ними виробничими підприємствами постає основна задача

— це підвищення ефективності діяльності шляхом нарощу(

вання власних фінансових ресурсі та залученням додатко(
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У статті розроблено та обгрунтовано необхідні заходи щодо забезпечення ефективного процесу

управління фінансовими ресурсами підприємства, в межах якого можуть відбуватися складні та

різноспрямовані процеси утворення численних фінансових ризиків, обумовлених можливостями

порушення господарських угод. Здійснення оперативного контролю за виконанням планових показ$

ників є основною ланкою в системі управління фінансовими ресурсами підприємства, оскільки відби$

ває стан надходження залучених фінансових ресурсів та нагромадження власних фінансових ресурсів

у порівнянні з запланованими параметрами.

На основі проведеного дослідження було побудовано відповідну схему управлінського регулю$

вання процесу формування фінансових ресурсів підприємства.

Забезпечення ефективності функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприє$

мства залежить від гнучкості реагування цієї системи на непередбачувані події. Запорукою досяг$

нення такої гнучкості виступає не тільки оперативність здійснення контрольних та облікових проце$

дур у реальний момент часу, а насамперед урахування циклічності розвитку більшості економічних

процесів, в основі розгортання яких можна визначити послідовність ситуацій, що повторюються.

The article was developed and proved the necessary activities for ensure efficient management of financial

resources of the enterprise within which can undergo complex and multidirectional processes of the

formation of numerous financial risks, due to features of violations of economic transactions. The

implementation of the operational monitoring of the performance targets is a key link in the financial

management of the enterprise, as it reflects the condition of receipt of funds raised and the accumulation

of financial resources compared with the planned parameters.

On the basis of the study was constructed the appropriate management scheme for the regulation of

process of formation of financial resources of the enterprise.

Ensuring the efficiency of financial resources management of the enterprise depends on the flexibility of

response of the system to unpredictable events. Key to achieving this flexibility is not only the efficiency of

the implementation of the control and accounting procedures in real time, and especially taking into account

the cyclicality of the most economic processes, based on the deployment of which can determine the

sequence of situations that are repeated.
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вих ресурсів із зовнішніх джерел фінансування. Але забез(

печення безперервного та сталого функціонування підприє(

мства можливе за рахунок раціонального управління наяв(

ними фінансовими ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у розробку теоретичного та методич(

ного забезпечення управління фінансовими ресурсами

підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні економісти,

зокрема С. Березна, С. Васильчак, О. Жидяк, О. Кудир(

ко, О. Станіслав, О. Мельник, О. Пилипенко [1—5] та інші.

Незважаючи на наявність чисельних теоретичних роз(

робок, проблеми формування теоретико(методичних засад
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щодо управління фінансовими ресурсами підприємства за(

лишаються фрагментарно дослідженими та потребують по(

дальшого наукового обгрунтування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення і розробка практичних рекомендацій

щодо підвищення ефективності управління фінансовими

ресурсами підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Мінливість ринкового середовища, що стала характер(

ною ознакою сучасних умов господарювання підприємств,

вимагає від виробників встановлення кола практичних за(

ходів, необхідних для пристосування до безперервно вини(

каючих ринкових трансформацій.

Управління фінансовими ресурсами є достатньо склад(

ним завданням для підприємства, оскільки разом із платос(

проможністю та дохідністю необхідно забезпечувати і кру(

гообіг фінансових ресурсів. Саме тому, при формуванні і

використанні фінансових ресурсів необхідно підтримувати

своєрідний баланс між збільшенням обсягів фінансових

ресурсів для забезпечення постійної платоспроможності

підприємства, та забезпечення ефективності виробництва і

конкурентоздатності готової продукції шляхом раціональ(

ного використання цих ресурсів.

Сфера формування фінансових ресурсів охоплює гро(

шові відносини із адміністративним апаратом, трудовим ко(

лективом, із постачальниками, покупцями, бюджетом, бан(

ками, позабюджетними, страховими й іншими організація(

ми [5].

Відповідно, від ступеню ефективності управління фінан(

совими ресурсами залежить фінансовий стан всього

підприємства. В свою чергу, розмір та структура фінансо(

вих ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефек(

тивності.

Так власний, позичений і залучений капітал, який фор(

мує, з одного боку, фінансові ресурси підприємства і бере

участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, є зобов'(

язанням перед конкретними власниками — державою, юри(

дичними та фізичними особами [6].

Втім, численність та різнобарв'я чинників, зміни яких

спричиняють різноспрямований вплив на протікання проце(

су фінансово(економічного розвитку вітчизняного підприє(

мства, безперервно підвищується, що, в свою чергу, стає

причиною посилення необхідності своєчасного й адекват(

ного реагування підприємства на такі зміни.

Однією з ключових складових ринкового середовища,

перетворення якої здатне спричинити масштабний вплив на

сталість соціально(економічного розвитку суб'єкту господа(

рювання, є сфера управління фінансовими ресурсами

підприємства, саме в межах якої можуть відбуватися складні

та різноспрямовані процеси утворення численних фінансо(

вих ризиків, обумовлених можливостями порушення госпо(

дарських угод. Прямими наслідками виникнення такого роду

ризиків стають порушення стабільності і ритмічності вироб(

ничо(господарських процесів на підприємстві, збільшення

фінансових витрат, погіршення якості продукції, зниження

конкурентоздатності готової продукції та інші негативні яви(

ща.

Різні аспекти впливу факторів зовнішнього і внутрішнь(

ого середовища на розвиток виробничих й управлінських

процесів підприємства вивчався в роботах вітчизняних і за(

рубіжних вчених(економістів таких, як Г. Назарова, В. По(

номаренко, Л. Солодовник, В. Колпаков та ін. [7; 8; 9; 10].

Для запобігання виникненню або знешкодження зазна(

чених ризиків на підприємстві, майже обов'язковою стає

активізація організаційних заходів щодо координації та ре(

гулювання можливих відхилень і ризиків господарської

діяльності. Організаційною формою реалізації зазначе(

них зусиль стає визначення складу управлінських функцій,

утворення відповідних підрозділів або групи фахівців із пре(

тензійної роботи, урахування розподілу виконавської відпо(

відальності між управлінським персоналом в організаційній

структурі підприємства.

До складу найважливіших управлінських завдань, які

вирішуються у цій сфері, належить, перш за все, виперед(

жувальне виявлення випадкових перетворень, пов'язаних із

порушенням планів щодо управління фінансовими ресурса(

ми, а також обгрунтування заходів з оперативної та адек(

ватної протидії небажаним змінам або сприяння викорис(

танню перспективних можливостей, що виникли.

Отже, зміст процесу управління фінансовими ресурса(

ми, діяльність якого буде зосереджена на виявленні подій,

непередбачених системою планів підприємства, повинен

полягати у створенні системи збору, обробки й інтерпретації

відомостей про стан чинників, здатних суттєво вплинути на

формування фінансових ресурсів. У першу чергу, це сто(

сується залучення підприємством позикових коштів.

До кола функціональних завдань, виконання яких має

бути пов'язано із побудовою аналітично(моніторингової

системи зовнішніх джерел фінансових ресурсів, слід відне(

сти такі:

— узагальнення широкого кола параметрів щодо не(

обхідних обсягів фінансових ресурсів, перевірка та контроль

відповідності фактичних умов надання залучених ресурсів

до показників, передбачених планами й угодами;

— юридичне супроводження угод, які стосуються залу(

чення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел (у т.ч. —

перевірка та контроль дотримання умов угод, участь у роз(

в'язанні комерційних спорів та конфліктів, узгодження пи(

тань виплати штрафних санкцій та ін.);

— організація документарно(аналітичного супровод(

ження та оформлення управлінських рішень, що мають бути

прийняті керівництвом підприємства, стосовно залучення

додаткових фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх дже(

рел фінансування.

Згідно з таким підходом, процес управління фінансо(

вими ресурсами підприємства слід вважати послідовністю

управлінських дій, метою яких є визначення цілей, вибір

форм та джерел залучення фінансових ресурсів, а також

розробка різноманітних методів впливу та контролю для

забезпечення поставлених цілей.

До складу управлінських завдань, на вирішення яких

спрямовано зазначений процес, слід віднести:

— проміжні завдання (сприяння безперебійному забез(

печенню належним обсягом фінансових ресурсів у встанов(

лені терміни та за визначеними умовами);

— кінцеві завдання (забезпечення підприємства мож(

ливістю акумулювати обсяги фінансових ресурсів, достатні

для фінансування досягнення встановлених цілей загально(

економічного розвитку).

Із дослідження проблеми управління фінансовими ре(

сурсами підприємства випливає необхідність розробки вдос(

коналеного мexaнізму управління фінансовими ресурсами,

що відповідав би сучасним умовам господарювання [11; 12].

Формалізований опис зазначеного процесу управління

фінансовими ресурсами підприємства грунтується на виз(

наченні комплексу показників, що відображають різно(

манітні параметри та результатів їх здійснення.

На рисунку 1 представлено послідовність управлінсько(

го регулювання процесу формування фінансових ресурсів

підприємства.

Стрижневим елементом наведеної послідовності є ком(

плекс контрольно(аналітичних операцій із випереджуваль(

ного передбачення або своєчасного встановлення впливу

факторів, непередбачених планами підприємства.

Основною формою упорядкування управлінських робіт

в сфері формування фінансових ресурсів стає виконання
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низки планових процедур, в межах яких відбувається виз(

начення термінів проведення управлінських робіт, обсяги

очікуваних результатів, встановлення порядку проведення

аналізу і оцінки наслідків порушень, підготовка належної

нормативної та інформаційно(довідкової бази, організац(

ійне супроводження та контроль реалізації заходів, спря(

мованих на відновлення сталого функціонування підприєм(

ства.

Важливе значення і роль процесів комунікаційно(

інформаційного обміну в управлінській системі, яка розг(

лядається, обумовлює провідний характер функції моніто(

рингу і контролю серед управлінських операцій, що здійсню(

ються у цій сфері.

Моніторинг управління фінансовими ресурсами підприє(

мства є сукупністю інформаційно(аналітичних, розпоряд(

ницьких та контрольних операцій, зміст яких полягає у зборі

та обробці необхідної інформації про динаміку змін підкон(

трольних показників, а також із надання результатів для

аналізу відхилень, що допущені в сфері фінансів, оцінки

їхнього впливу на рівень витрат підприємства та умови на(

дання залучених фінансових ресурсів, генерації та реалізації

належних управлінських рішень, необхідних для оператив(

ного та повного пристосування підприємства до змін умов

зовнішнього середовища, або конкретної фінансової уста(

нови.

При цьому слід підкреслити, що функціональне напов(

нення системи управління фінансовими ресурсами підприє(

мства має бути набагато більш широким, ніж простий комп(

лекс заходів із пасивного відстеження умов господарсько(

го середовища, пов'язаних із формуванням власних або

залученням позикових фінансових ресурсів. Навпаки,

дієвість функціонування системи моніторингу, що розгля(

дається, буде забезпечуватися насамперед активною про(

гностично(діагностичною спрямованістю усіх операцій, що

будуть виконуватися в межах реалізації інформаційно(ана(

літичних процедур.

Іншою важливою передумовою забезпечення належно(

го рівня ефективності роботи системи управління фінансо(

вими ресурсами підприємства є досягнення обов'язкової

відповідності внутрішньої побудови інформаційно(аналітич(

ного комплексу до обсягів, характеру та різноманіття тих

проблем, які можуть виникати у сфері фінансів підприєм(

ства із широким колом його реальних та потенційних фінан(

сових партнерів, інших чинників внутрішнього та зовнішнь(

ого середовища.

Крім того, раціональність внутрішньої побудови та ймо(

вірна ефективність функціонування системи управління

фінансовими ресурсами підприємства в чималому ступені

залежить від достатності обсягу довідково(аналітичної бази.

Така база, по(перше, має бути достатньою за змістом та

різноманіттям для отримання повного та всебічного опису

вихідної ситуації (постановки управлінської проблеми виз(

начення потреб підприємства у залученні додаткових фінан(

сових ресурсів та встановлення джерел задоволення цих

потреб).

По(друге, відповідати вимогам проведення повного об(

сягу передбачених методично(розрахункових операцій кре(

дитоспроможності підприємства і т.д. При цьому особливо(

го значення набуває необхідність структуризації інформац(

ійної бази у напрямках повного висвітлення усіх чинників,

що мають бути враховані при проектуванні системи управл(

іння фінансовими ресурсами підприємства, а також встанов(

лення характеру й закономірностей зміни інтенсивності

взаємного впливу (прямого та опосередкованого) цих чин(

ників на формування фінансових ресурсів підприємства у

цілому.

При побудові системи управління фінансовими ресур(

сами підприємства слід також брати до уваги необхідність

урахування довгострокового характеру цілей і завдань

підприємства у сфері формування фінансових ресурсів.

Отже, здійснення інформаційно(аналітичних процедур має

враховувати усе наявне різноманіття цілей (коротко(, серед(
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Рис.1. Послідовність регулювання процесу управління
фінансовими ресурсами (ФР) підприємства
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ньо, довгострокових), які підприємство переслідує у процесі

формування фінансових ресурсів, а не лише зосереджува(

тися на виявленні певних відхилень у кількісних або якісних

характеристиках видів фінансових ресурсів (власних та за(

лучених).

Необхідність забезпечення гнучкості у побудові та при

функціонуванні системи управління фінансовими ресурса(

ми додатково посилюється ієрархічно різноспрямованим

характером функціонування цієї системи. Користувачами

аналітично(довідкової інформації, що генерується в процесі

моніторингу на підприємстві можуть виступати працівники,

задіяні у різних функціональних підрозділах, з різною сфе(

рою та мірою відповідальності, різними управлінськими по(

вноваженнями та ін.

Таким чином, внутрішня побудова системи управління

фінансовими ресурсами підприємства має обов'язково вра(

ховувати різноманіття потреб, які необхідно задовольнити

при постачанні моніторингових відомостей — відповідно до

різниці у вимогах щодо повноти, оперативності, достовір(

ності одержаної інформації. В цілому, конкретний зміст ви(

мог визначається характером та мірою гнучкості управлі(

нських рішень, які приймаються на різних рівнях управлі(

нської ієрархії.

Крім того, побудова системи управління фінансовими

ресурсами підприємства також повинна відповідати певно(

му співвідношенню встановлених цілей та завдань, що та(

кож потребує ретельного погодження розподілу відпові(

дальності за здійснення цих процедур. Забезпечення тако(

го погодження, з одного боку, вимагає структурування

фінансово(аналітичних показників, які використовуються

відповідно до чітко встановлених цілей підприємства та чин(

ників, що впливають на успішність досягнення цих цілей. З

іншого боку, організаційне забезпечення системи управлі(

ння фінансовими ресурсами підприємства також має відпо(

відати вимогам розподілу відповідальності та повноважень

між виконавцями.

Забезпечення ефективності функціонування системи

управління фінансовими ресурсами підприємства великою

мірою залежить також від гнучкості реагування цієї систе(

ми на непередбачувані події. Запорукою досягнення такої

гнучкості виступає не тільки оперативність здійснення конт(

рольних та облікових процедур у реальний момент часу, а

насамперед урахування циклічності розвитку більшості еко(

номічних процесів, в основі розгортання яких можна визна(

чити послідовність ситуацій, що повторюються.

ВИСНОВКИ
Таким чином, об'єктом обов'язкового вивчення і спос(

тереження в системі управління фінансовими ресурсами

підприємства слід вважати також кількісні та якісні парамет(

ри описаних закономірностей (передумови виникнення стан(

дартних та нестандартних ситуацій). Здійснення оператив(

ного контролю за виконанням планових показників є основ(

ною ланкою в системі управління фінансовими ресурсами

підприємства, оскільки відбиває стан надходження залуче(

них фінансових ресурсів та нагромадження власних фінан(

сових ресурсів у порівнянні з запланованими параметрами.
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