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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Сьогодні однією з найважливіших проблем, з якою сти'

каються вітчизняні підприємства, є недостатня ефек'
тивність організації управління їхніми фінансовими ресур'
сами. Добре організоване управління є необхідною скла'
довою для їх успішної роботи в умовах жорсткої ділової
конкуренції.

Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на ви'
робничо'господарську діяльність підприємств, спричиняє
виникнення та зростання заборгованостей перед суб'єкта'
ми господарювання, по оплаті праці та сплаті податків. При
цьому зменшуються можливості фінансування подальшого
розвитку підприємств, скорочуються надходження до бюд'
жету. За цих обставин важливого значення для здійснення
фінансово'господарської діяльності набуває формування в
достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств.

Інноваційний розвиток економіки України зумовлює
необхідність всебічного дослідження проблем фінансуван'
ня суб'єктів господарювання, зокрема, процесів формуван'
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ня та використання фінансових ресурсів як основи фінан'
сового забезпечення господарської діяльності підпри'
ємств. За таких умов важливим стає застосування сучас'
них механізмів, принципів, ефективних методів, інстру'
ментів в управлінні підприємствами для фінансування не'
обхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня
доходів [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Необхідність дослідження процесів формування, роз'

міщення та використання фінансових ресурсів підприємств
обумовлена, насамперед, основними принципами, пов'я'
заними з проблемами забезпечення ефективної діяльності
та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середо'
вищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов
розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів
їх успіху в конкурентному середовищі.

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики орга'
нізації управління фінансовими ресурсами підприємств
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зробили такі вчені, як: А.М. Александров, Д.А. Аллахвер'
дян, Г.В. Базарова, І.Т. Балабанов, О.І. Барановський,
С.Б. Барнгольц, А.М. Бірман, І.А. Бланк, О.І. Бородіна,
О.Д. Василик, І.В. Дем'яненко, В.П. Дьяченко, І.В. Зят'
ковський, М.Я. Карасик, А.М. Ковальова, В.В. Ковальов,
М.Я. Коробов, І.О. Луніна, В.С. Павлов, Л.П. Павлова,
Г.Б. Поляк, В.К. Сенчагов, М.Т. Сичьов, К.С. Стоянова,
М.І. Ткачук, М.І. Туган'Барановський, Р.Н. Холт, І.П. Хомініч
та інші. Проте залишається ще багато невирішених питань
особливо в галузі розробки теоретичних та практичних
основ організації управління фінансовими ресурсами
підприємств, вдосконалення методики та системи показ'
ників управління фінансовими ресурсами, розвитку меха'
нізму та методів управління фінансовими ресурсами
підприємств в умовах кризи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Складність і різноманітність зовнішніх і внутрішніх

фінансових відносин суб'єктів господарювання, посилен'
ня конкуренції на фінансових і товарних ринках визнача'
ють необхідність високоефективного управління фінансо'
вими ресурсами підприємств з використанням світового
досвіду й урахуванням вітчизняних реалій. Нові умови гос'
подарювання змінюють застарілі стереотипи і відзначають
зростаючу роль науково обгрунтованих підходів до фор'
мування стратегії управління фінансами підприємства.

Метою статті є дослідження завдань та механізмів уп'
равління фінансовими ресурсами підприємств, основних
тенденцій і проблеми фінансового стану підприємств
Дніпропетровської області, основних факторів впливу на
ефективність формування та використання їх фінансових
ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основною стратегічною метою фінансової діяльності

підприємства є максимізація його ринкової вартості. До
числа стратегічних цілей цієї діяльності можна віднести
також підвищення темпів росту власного капіталу, оптимі'
зацію структури капіталу, оптимізацію структури капіталу
з позиції припустимого ризику; досягнення та підтримку
фінансової рівноваги, підвищення коефіцієнту рентабель'
ності власного капіталу та інші. Система стратегічних цілей
формує стратегічну модель фінансового розвитку підприє'
мства [2]. Формування стратегічних цілей фінансової діяль'
ності повинно бути націлене перш за все на реалізацію го'
ловної мети фінансового менеджменту — максимізацію
ринкової вартості підприємства (або його акцій).

Управління фінансовими ресурсами підприємства має
бути спрямоване на досягнення цілей: забезпечення потре'

би підприємства необхідними фінансовими ресурсами і на
цій основі — його платоспроможності та ліквідності; за'
безпечення його рентабельності та одержання максималь'
ного прибутку; задоволення матеріальних та соціальних по'
треб його робітників та власників. Визначення відповід'
ності стану підприємства визначеним критеріям здійс'
нюється завдяки постійному фінансовому моніторингу пев'
них ключових показників та, за необхідності, багатокри'
теріального аналізу фінансового стану підприємства. У
зв'язку з цим на перший план виступає необхідність діаг'
ностики рівня й структури фінансового забезпечення, яка
має бути націлена на визначення достатності загального
обсягу фінансових ресурсів та на моніторинг відповідності
їхньої фактичної структури тим цільовим параметрам, які
були сформовані на етапі розробки фінансової стратегії
підприємства.

Фінансовий стан більшості підприємств Дніпропет'
ровської області можна охарактеризувати як незадовіль'
ний. Типовим наслідком кризових явищ економічного роз'
витку підприємств стала гостра нестача фінансових ре'
сурсів, що істотно позначалося на ефективності господа'
рювання. Крім того, низька забезпеченість підприємств
фінансовими ресурсами супроводжується низьким рівнем
їх використання. Становище, що склалося, об'єктивно ви'
магає нових підходів до формування фінансових ресурсів
і напрямів практичної реалізації рекомендацій щодо мож'
ливостей підвищення ефективності їх використання.

За офіційними даними Головного управління статис'
тики у Дніпропетровській області [3], досліджено в ди'
наміці за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011 рік струк'
туру активів та пасивів балансів підприємств Дніпропет'
ровської області. Здійснене структурування фінансових
ресурсів підприємств Дніпропетровської області та дже'
рел їх фінансування, та у тому числі фінансових ресурсів
промислових підприємств Дніпропетровської області та
джерел їх фінансування, результати якого зведені у таб'
лицях 1 та 2.

Результати проведених розрахунків дозволяють ствер'
джувати, що складові наявних фінансових ресурсів
підприємств Дніпропетровської області представлені по'
точними, необоротними та іншими активами, впродовж
досліджуваного періоду змінювали як свою загальну
вартість, так і їх складових неоднаковими темпами (рис.
1). Слід зазначити, що темпи зміни валюти балансу, яка
виступає свідченням зміни потенційних можливостей
підприємств Дніпропетровської області, не мали постійної
позитивної динаміки. Так, у 2008 році темп зростання ва'
люти балансу підприємств становив 139,2%, у 2009 році
— 129,1%, у 2010 році — 109,6%, а у 2011 році — темп

Таблиця 1.Структура активів балансу підприємств Дніпропетровської області (тис. грн.)

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області (http://www.dneprstat.gov.ua)
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зміни валюти балансу становив 104,2%, що є свідченням
зниження темпів зростання потенційних можливостей
підприємств Дніпропетровської області.

Трендовий графічний аналіз не дає підстав стверджу'
вати, що ситуація покращиться протягом найближчого
часу. Спостерігалася тенденція до зростання частки іммо'
білізованих активів з 37,2% до 37,5%, переважно за ра'
хунок скорочення поточних фінансових ресурсів, частка
яких протягом аналізованого періоду скоротилась з 62,4%
до 62,0%.

Здійснені розрахунки аналізу наявних фінансових ре'
сурсів промислових підприємств Дніпропетровської об'
ласті також впродовж досліджуваного періоду змінюва'
ли як свою загальну вартість, так і їх складових неодна'
ковими темпами (рис. 3). Слід зазначити, що темпи зміни
валюти балансу промислових підприємств області не мали
постійної позитивної динаміки. Так, у 2008 році темп зро'
стання валюти балансу підприємств становив 140,6%, у
2009 році — 1117,3%, у 2010 році — 113,0%, а у 2011
році — темп зміни валюти балансу становив 102,2%, що
є свідченням зниження темпів зростання потенційних
можливостей промислових підприємств Дніпропетровсь'
кої області.

Причому слід зазначити, що динаміка зміни валюти ба'
лансів промислових підприємств Дніпропетровської об'
ласті в цілому нижча від динаміки зміни валюти балансів
усіх підприємств області. Трендовий
графічний аналіз не дає підстав ствер'
джувати, що ситуація покращиться
протягом найближчого часу. Спосте'
рігалася тенденція до зростання час'
тки іммобілізованих активів з 40,2%
до 51,1%, переважно за рахунок ско'
рочення поточних фінансових ре'
сурсів, частка яких протягом аналізо'
ваного періоду скоротилась з 59,4%
до 48,4%.

Оцінка структури джерел наявних
фінансових ресурсів підприємств
Дніпропетровської області здійснена
за даними таблиць 1 та 2. Результати
проведених розрахунків дозволяють
стверджувати, що структура джерел
фінансування підприємств Дніпропет'
ровської області зазнала негативних
коливань. Так, впродовж досліджува'
ного періоду питома вага власного
капіталу підприємств зменшилась з

43,3% до 31,1%, що є свідченням втрати їх фінансової не'
залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Причина погіршання структури джерел фінансових ре'
сурсів підприємств Дніпропетровської області криється у
зростанні вартості непокритих збитків підприємств, які,
очевидно, вплинули на скорочення вартості власного кап'
італу на кінець аналізованого періоду. Крім того, зросла
вартість поточних зобов'язань підприємств з 45,4% до
56,5%, що є свідченням нездатності підприємств своєчас'
но і в повному обсязі їх погашати. Причиною такої ситуації
може бути зростання вартості простроченої дебіторської
заборгованості, затарювання складів готової продукції
через падіння попиту на неї та нездатність конкурувати з
закордонними виробниками. На рис. 2. представлено
структуру джерел фінансових ресурсів підприємств Дніп'
ропетровської області.

За даними таблиць 1 та 2 здійснена також оцінка струк'
тури джерел наявних фінансових ресурсів промислових
підприємств Дніпропетровської області. Результати про'
ведених розрахунків дозволяють стверджувати, що струк'
тура джерел фінансування промислових підприємств
Дніпропетровської області також зазнала негативних ко'
ливань. Так, впродовж досліджуваного періоду питома вага
власного капіталу промислових підприємств зменшилась
з 53,7% до 40,1%, що є свідченням втрати їх фінансової
незалежності від зовнішніх джерел фінансування.

Таблиця 2. Структура пасивів балансу підприємств Дніпропетровської області
(тис. грн.)

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області (http://
www.dneprstat.gov.ua).

Рис. 1. Структура наявних фінансових ресурсів підприємств
Дніпропетровської області
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Слід зазначити, що рівень фінансо'
вої автономії промислових підприємств
значно вищий від рівня фінансової ав'
тономії усіх підприємств області, однак
і темпи його зниження більші. Причина
погіршення структури джерел фінансо'
вих ресурсів промислових підприємств
Дніпропетровської області також кри'
ється у зростанні вартості непокритих
збитків підприємств, які мали негатив'
ний вплив на скорочення вартості влас'
ного капіталу на кінець аналізованого
періоду. Крім того, зросла вартість по'
точних зобов'язань промислових
підприємств з 34,0% до 45,5%, що є
свідченням нездатності підприємств
своєчасно і в повному обсязі їх погаша'
ти. Причини такої ситуації — аналогічні
причинам зростання вартості поточних
зобов'язань усіх підприємств області.
На рис. 4 представлено структуру дже'
рел фінансових ресурсів промислових
підприємств Дніпропетровської об'
ласті. Трендовий графічний аналіз доз'
воляє стверджувати, що ситуація не по'

кращиться протягом найближчого часу,
якщо не застосувати запобіжних за'
ходів.

У таблиці 3 зведені результати оцін'
ки ефективності діяльності підприємств
Дніпропетровської області. Як свідчать
розрахунки, фінансова криза негативно
вплинула на результати діяльності
підприємств Дніпропетровської області,
продукція яких майже на 80% експорто'
орієнтована.

Внаслідок цього індекс промислово'
го виробництва у 2008 році становив
91,4%, у 2009 році — 79%. У 2010 році
індекс промислового виробництва стано'
вив уже 116,1%, однак, враховуючи гли'
бину його падіння за два попередні роки
та визначення показників приросту до по'
переднього періоду, його обсяг в нату'
ральному визначенні ще не сягнув навіть
позначок 2009 року. У 2011 році індекс
промислового виробництва до поперед'
нього 2010 року становив 105,4%, при
тому, що фінансовий результат від зви'
чайної діяльності до оподаткування у
2011 році більший від фінансового ре'
зультату від звичайної діяльності до опо'
даткування у 2,4 рази, а враховуючи ме'
тод базисних підстановок, становить
лише 98,9%.

У 2009 році підприємства Дніпропет'
ровської області отримали кумулятивний
збиток від звичайної діяльності до опо'
даткування в сумі 4212,7 млн грн., в 2011
році — прибутки від звичайної діяльності
до оподаткування в сумі 26148,4 млн грн.,
що і визначило найвищий рівень рента'
бельності за операційною діяльністю
9,6% за час подолання наслідків впливу
глобальної фінансової кризи. Слід заз'
начити, що рівень рентабельності сукуп'
ного капіталу підприємств значно нижчий
— 5,2%, що є свідченням "важких" не'
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Рис. 2. Структура джерел фінансових ресурсів підприємств
Дніпропетровської області
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Рис. 3. Структура наявних фінансових ресурсів промислових
підприємств Дніпропетровської області
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Рис. 4. Структура джерел фінансових ресурсів промислових
підприємств Дніпропетровської області
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мобільних активів. На кінець аналізованого періоду підви'
щилось значення рентабельності власного капіталу за опе'
раційним прибутком до оподаткуванням підприємств
Дніпропетровської області, причому у 2011 році його зна'
чення — найвище.

Однак, на зростання рівня рентабельності власно'
го капіталу вплинуло одночасне підвищення темпів на'
рощування прибутків від звичайної діяльності до опо'
даткування та скорочення вартості власного капіталу
підприємств у 2011 році. Цю ситуацію можна пояснити
тим, що частина результатів від операційної діяльності
підприємств була використана на погашення переви'
щення фінансових витрат та інших фінансових витрат
над фінансовими доходами та іншими фінансовими до'
ходами, а також тим, що не всі отримані прибутки
підприємств були спрямовані на погашення збитків, от'
риманих у попередніх періодах, та на фінансування
розширеного відтворення, а, отже, були спрямовані на
споживання.

Крім того, слід зазначити, що залишається проблема'
тичним для усіх підприємств Дніпропетровської області пи'
тання налагодження розрахунково'платіжної дисципліни.
Протягом аналізованого періоду підприємства відчувають
хронічний дефіцит платіжних засобів для задоволення ви'
мог кредиторів. Зросло значення коефіцієнта концентрації
залученого капіталу з 56,7% у 2007 році до 68,9% у 2011
році, в той же час коефіцієнт співвідношення довгостро'
кової і короткострокової заборгованості підприємств ско'
ротився з 22,9% у 2007 році до 19,3% у 2011 році, що є
свідченням проблематичності залучення довгострокового
капіталу фінансування та зростання питомої ваги неспла'
чених комерційних кредитів, затримок виплати заробітної
плати та нарахувань на неї.

Необхідно підкреслити, що проблеми розрахунково'
платіжної дисципліни у підприємств Дніпропетровської
області виникли задовго до впливу світової фінансової
та економічної кризи, що і підтверджується зростанням
рівня коефіцієнта фінансового ризику з 1,31 у 2007 році
до 2,22 у 2011 році. Розрахунок наявності власного обо'
ротного капіталу підприємств Дніпропетровської області
є підтвердженням хронічного дефіциту джерел фінансу'
вання поточної діяльності протягом останніх чотирьох
років.

Що стосується промислових підприємств Дніпропет'
ровської області, то слід зазначити, що в 2009 році про'
мислові підприємства отримали кумулятивний збиток від
звичайної діяльності до оподаткування в сумі 3121,4 млн
грн., в 2011 році — прибутки від звичайної діяльності
до оподаткування в сумі 24609,0 млн грн., що становить
94,1% від отриманих результатів усіх підприємств об'
ласті, і що, у свою чергу, визначило рівень рентабель'
ності за операційною діяльністю 12,6%. Однак, слід заз'
начити, що рівня докризового значення рентабельності
промислові підприємства так і не досягли. У той же час,
рівень рентабельності сукупного капіталу промислових
підприємств перевищує рівень рентабельності опера'
ційної діяльності, що є свідченням прискорення обігу
оборотних активів.

На кінець аналізованого періоду підвищилось значен'
ня рентабельності власного капіталу за операційним при'
бутком до оподаткуванням промислових підприємств об'
ласті, причому у 2011 році його значення — найвище. Фак'
тори впливу на зростання рентабельності власного капіта'
лу промислових підприємств є аналогічними та характер'
ними для усіх підприємств області.

Крім того, протягом аналізованого періоду промислові
підприємства відчувають хронічний дефіцит платіжних за'
собів для задоволення вимог кредиторів. Зросло значен'

ня коефіцієнта концентрації залученого капіталу з 46,3%
у 2007 році до 59,9% у 2011 році, у той же час коефіцієнт
співвідношення довгострокової і короткострокової забор'
гованості підприємств скоротився з 32,1% у 2007 році до
24,8% у 2011 році, що є свідченням проблематичності за'
лучення довгострокового капіталу.

Проблеми розрахунково'платіжної дисципліни у про'
мислових підприємствах Дніпропетровської області також
виникли задовго до впливу світової фінансової та еконо'
мічної кризи, що і підтверджується зростанням рівня кое'
фіцієнта фінансового ризику з 0,86 у 2007 році до 1,49 у
2011 році. Розрахунок наявності власного оборотного ка'
піталу підприємств Дніпропетровської області є підтверд'
женням хронічного дефіциту джерел фінансування поточ'
ної діяльності протягом останніх трьох років, причому, на
кінець аналізованого періоду розмір дефіциту джерел
фінансування поточної діяльності промислових підпри'
ємств області значно зріс.

ВИСНОВКИ
Як видно з наведеного, результати різних напрямів

фінансового аналізу між собою тісно пов'язані: високий
рівень фінансової стійкості та платоспроможності під'
приємств забезпечується за досить високого розміру влас'
них фінансових ресурсів, основним джерелом яких є чис'
тий прибуток. У свою чергу, максимізація прибутку в про'
цесі діяльності підприємств пов'язана, як правило, з висо'
ким рівнем ризиків, причому прибуток та ризики здійсню'
ють протилежний вплив на фінансову стійкість підприєм'
ства.

Результати фінансового аналізу є основою для плану'
вання фінансових потоків на майбутній період, яке в свою
чергу пов'язане з прийняттям рішень щодо використання
фінансових ресурсів підприємства (інвестиційних рішень),
рішень щодо вибору джерел фінансування та залучення
необхідних фінансових ресурсів (фінансових рішень), а та'
кож розробки системи постійного моніторингу виконання
прийнятих рішень.

Система управління фінансовими ресурсами може
вважатися досить ефективною лише у тому разі, коли
вона дає змогу не лише раціонально використовувати
наявні ресурси, а й забезпечити активний системний
пошук можливостей подальшого розвитку підприєм'
ства.

Одним із найважливіших напрямів фінансової політики
підприємств в умовах глобальної економічної кризи є фор'
мування стратегії формування фінансових ресурсів, яка по'
винна бути спрямована на подолання збитковості, знижен'
ня фінансових ризиків, забезпечення необхідної лік'
відності, підвищення ефективності використання їх фінан'
сового потенціалу.
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