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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ - ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

"Фінансові ресурси" - одна з найбільш уживаних економічних категорій у 
понятійному апараті практичного менеджменту й економічної науки. Тому науковці  
питаню фінансової теорії та фінансового менеджменту приділяють особливу увагу. 
Незважаючи на це, єдиної точки зору щодо змісту та економічної інтерпретації 
фінансових ресурсів не існує.

Управління фінансами - це сукупність прийомів, методів і засобів, що 
використовуються для підвищення прибутковості підприємства і мінімізації ризику 
неплатоспроможності.

Теоретичні та прикладні аспекти проблеми управління фінансовими 
ресурсами підприємств розглянуто в низці праць вітчизняних вчених, серед 
яких варто відзначити Ю.М. Воробйов, І. Алексєєва, Н. Бицьку, С.В. Васильчака,                           
А.П. Горбана.

Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, 
які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації 
продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні 
завдань, пов'язаних з управлінням беруть фінансові менеджери [1, с.78].

У процесі управління фінансовими ресурсами при визначенні потреби 
в оборотному капіталі фінансовий менеджер насамперед аналізує структуру, 
оборотність, ліквідність оборотних активів, а також забезпеченість оборотним і 
чистим оборотним капіталом підприємства. Аналізуючи усереднені та максимальні 
значення таких показників на інших підприємствах галузі, а також враховуючи 
політику підприємства щодо фінансування оборотного капіталу, менеджер отримує 
основу для прийняття ефективних управлінських рішень [1, с.79].

Ефективна організація фінансової роботи підприємства безпосередньо 
впливає на оборотність фінансів та, відповідно, на кінцеві фінансові результати.

До головних завдань фінансового менеджменту належать: 
- виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; 
- визначення ефективних напрямків інвестування фінансових 

ресурсів; 
- раціоналізація операцій із цінними паперами; 
- налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною 

системою, суб'єктами господарювання.
Значення управління фінансами підприємств полягає в такій організації 

роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на 
найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові 
операції на фінансовому ринку.
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Безпосереднім завданням управління фінансовими ресурсами підприємства 

є забезпечення формування та правильного розподілу виручки від реалізації 
продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, 
доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних активів 
для своєчасного погашення короткострокової кредиторської заборгованості,тому 
своєчасне та повне надходження виручки від реалізації продукції постійно 
контролюється фінансовими менеджерами.

Управління фінансами підприємств включає також сферу формування, 
розподілу та використання прибутку, який залишається в розпорядженні 
підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації економічних інтересів 
учасників процесу відтворення. Так, у результаті фінансово-господарської діяльності 
підприємств держава одержує свою частку у вигляді податків, підприємство - у 
вигляді чистого прибутку, а працівники - від розподілу і використання частини 
прибутку. Від регулювання розподілу чистого доходу залежить мотивація розвитку 
виробництва, можливість дальшого збільшення прибутку.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є 
власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні 
відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених - отримані кредити, пайові та 
інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 

Основним завданням менеджерів-економістів є оптимізація даних джерел 
формування фінансових ресурсів підприємства.

За умов ринку фінансові ресурси оптимізуються для підвищення ринкової 
вартості підприємства, що залежить від чистої рентабельності власних коштів та 
норми розподілу на дивіденди. Тому методики, прийнятті в світовій практиці щодо 
оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства, можуть бути реалізовані 
лише за наявності розвинутого ринку цінних паперів та статистики про нього. В 
Україні питома вага акціонерних товариств, які реалізують власні цінні папери на 
фондовому ринку, поки що незначна, проте сам механізм оптимізації фінансових 
ресурсів в умовах їхнього дефіциту становить певний інтерес [2, с.13].

Отже, управлінню фінансовими ресурсами належить провідна роль на 
підприємстві, адже їх структура та вартість впливає на показники фінансової 
спроможності підприємства.
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