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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання вимагають від

вітчизняних підприємств постійної уваги до змін
ринкової інфраструктури, інфляційних процесів,
зростання цін на сировину та комплектуючі, уск!
ладнення умов залучення зовнішніх фінансових
ресурсів. Все це вимагає від підприємств швидко!
го реагування та постійного пристосування планів
і прогнозів, структур і засобів організації вироб!
ництва до нових вимог ринкового середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробками теоретичного та методичного
забезпечення управління фінансовими ресур!
сами підприємств займаються вітчизняні та
зарубіжні економісти, зокрема В. Колпаков,
В. Ляско, Г. Назарова, С. Васильчак, О. Жидяк,
М. Шифрин [2—6] та інші.

Незважаючи на наявність теоретичних роз!
робок, проблеми ефективності формування та
розподілу фінансових ресурсів підприємства за!
лишаються фрагментарно дослідженими та по!
требують подальшого наукового обгрунтування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення і роз!

робка практичних рекомендацій щодо побудо!
ви ефективної політики формування та розпо!
ділу фінансових ресурсів підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі формування, розподілу та викори!

стання фінансових ресурсів підприємства най!
важливішою умовою є дотримання певної зба!
лансованості між збільшенням обсягів фінансо!
вих ресурсів та їх раціональним використанням
з метою забезпечення фінансово!економічного
розвитку підприємства. Однак в сучасних еконо!
мічних умовах, дотримання відповідного балан!
су суттєво ускладнюється збільшенням негатив!
ного впливу факторів зовнішнього та внутрішнь!
ого середовища підприємства.

До основних факторів зовнішнього середови!
ща відносяться: система оподатковування, інве!
стиційний клімат країни, рівень інфляції, грошо!
во!валютна політика і коливання валютного кур!
су, динаміка змін ринкового попиту, рівень кон!
куренції на цільовому ринку тощо [1; 3; 6].

До факторів внутрішнього середовища
можна віднести: забезпеченість підприємства
ресурсами й засобами виробництва, швидкість
розвитку техніки й технологій, інтенсивність
інноваційного процесу, якість і швидкість отри!
мання інформації в системі управління, ефек!
тивність управлінських рішень, маркетингова
стратегія підприємства, фінансова стратегія
підприємства, забезпеченість власним капіта!
лом та його мобільність, тощо [1—5].

Тому особливе місце приділяється побудові
політики формування та розподілу фінансових
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ресурсів підприємства, через яку відбувається
узгодження та координація різноспрямованих
заходів щодо залучення та використання фі!
нансових ресурсів для ефективного досягнен!
ня цілей і вирішення завдань, які ставить перед
собою підприємство під тиском дії різноспря!
мованих чинників.

Політика формування та розподілу фінан!
сових ресурсів підприємства являє собою рег!
ламентовану на управлінському рівні систему,
що включає визначення цілей і пріоритетів роз!
витку діяльності підприємства, а також розроб!
ку різноманітних засобів їхнього забезпечення.

За такий підхід, сукупність цілей організації
формування та розподілу фінансових ресурсів
підприємства може бути розділено на три ос!
новні стратегічні напрями:

— цілі розвитку виробничої сфери підприє!
мства;

— цілі інноваційного та науково!технічно!
го характеру

— маркетингово!збутові цілі.
Розробка, реалізація і впровадження систе!

ми заходів щодо побудови політики формуван!
ня та розподілу фінансових ресурсів підприє!
мства припускає проходження ряду етапів, се!
ред яких можна відзначити:

1. Аналіз цілей формування фінансових ре!
сурсів, встановлення можливостей їхньої реа!
лізації і відповідного ресурсного забезпечен!
ня досягнення зазначених цілей і завдань.

2. Визначення стратегій і механізмів реалі!
зації обраних цілей.

3. Розробка системно збалансованих заходів
для реалізації сукупності обраних стратегій.

4. Визначення пріоритетних напрямів цільо!
вого забезпечення реалізації таких стратегій
відповідними ресурсами.

Таблиця 1. Послідовність розробки політики формування та розподілу фінансових ресурсів
підприємства
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Тобто, політика формування та розподілу
фінансових ресурсів підприємства повинна явля!
ти собою сукупність стратегічних рішень, які виз!
начають різновиди та глибину взаємодії підприє!
мства з іншими суб'єктами господарювання.

Будова політики формування та розподілу
фінансових ресурсів обов'язково має включа!
ти детальний розгляд усіх можливих варіантів
формування фінансових ресурсів, починаючи
з пошуку зовнішніх джерел й аналізу внут!
рішніх можливостей та закінчуючи утворенням
складної фінансової системи, яка відповідати!
ме та сприятиме реалізації головних стратегі!
чних цілей підприємства.

Отже, розробка зазначеної політики має роз!
починатися одночасно з формуванням загальної
стратегії розвитку підприємства (табл. 1), тобто

порядок розробки політики
формування та розподілу
фінансових ресурсів має пе!
редбачати виконання наступ!
них етапів:

— визначення стратегіч!
них цілей і формулювання
загальної стратегії розвитку;

— аналіз внутрішнього
середовища і зовнішнього
оточення підприємства;

— визначення зовнішніх
джерел фінансування та
можливості нарощування
власних фінансових ресурсів;

— вибір партнерів по за!
лученню зовнішніх фінансо!
вих ресурсів та визначення
умов співробітництва;

— планування обсягів за!
лучених та власних фінансо!
вих ресурсів;

— моніторинг і контроль
виконання планів формуван!
ня та розподілу фінансових
ресурсів.

Як видно з таблиці 1, по!
чатковий етап побудови пол!
ітики формування та розпо!
ділу фінансових ресурсів
підприємства пов'язаний із
визначенням стратегічних і
довгострокових цільових ор!
ієнтирів діяльності підприєм!
ства, а також із розробкою
стратегії досягнення комп!
лексу встановлених цілей і
завдань розвитку. Стратегіч!
ний аналіз внутрішнього та

зовнішнього середовища підприємства є досить
необхідним для визначення подальшого на!
прямку розвитку підприємства. Результати
аналізу умов діяльності підприємства та визна!
чення головних ключових факторів реалізації
конкретної стратегії дає можливість форму!
вання конкретних стратегічних планів щодо
формування та розподілу фінансових ресурсів.

Характеристика блоків з питань визначення
складу і оцінки стану факторів зовнішнього ото!
чення підприємства наведена у таблиці 2. Ступінь
впливу кожного із зазначених факторів обумов!
лює майбутню стратегічну орієнтацію підприєм!
ства (обгрунтовує вибір однієї із стратегічних
альтернатив розвитку), за умови дотримання якої
будуть створені належні умови щодо досягнен!
ня бажаних стратегічних результатів.

Таблиця 2. Характеристика стратегічного аналізу внутрішнього
і зовнішнього середовища підприємства
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Результатом виконання зазначених вище

процедур є формування цілісної і погодженої
з різними аспектами стратегічного розвитку
підприємства системи організації формування
та розподілу фінансових ресурсів.

Проте й під час оперативного управління ви!
користання фінансових ресурсів також виникає
ряд специфічних управлінських задач, що є ха!
рактерними для сфери фінансових відносин:

1. Складність отримання, аналізу і вико!
ристання інформації, необхідної для оператив!
ного управління. Перш за все, це стосується отри!
мання інформації із зовнішніх джерел: можли!
ве несвоєчасне викладення інформації в офі!
ційних джерелах, труднощі отримання певних
даних, імовірне висвітлення неточних або сут!
тєво занижених результатів. Щодо внутрішніх
джерел, то інформаційний потік може бути
обтяжений надмірним документообігом на
підприємстві, що відповідно гальмує інформа!
ційний потік та ускладнює отримання певної
інформації.

2. Дублювання управлінських функцій, що
здатне суттєво збільшити витрати або унемож!
ливити економію фінансових ресурсів.

3. Труднощі автономної оцінки ефектив!
ності формування та розподілу фінансових ре!
сурсів.

4. Складність здійснення наскрізного фінан!
сового контролю, несвоєчасне реагування та
виявлення загрозливих тенденцій, що призво!
дить до посилення внутрішніх ризиків, через які
ускладнюється вирішення питань підвищення
ефективності використання фінансових ре!
сурсів.

Вирішення поставлених проблем вимагає
комплексного дослідження операційної діяль!
ності підприємства. Системний аналіз ефектив!
ності політики формування та розподілу фінан!
сових ресурсів підприємства має складатися із
застосуванням сучасних методів оцінки ефек!
тивності [2; 4], що грунтуються на використанні
цілої низки показників аналізу діяльності
підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, налагодження організації

формування та розподілу фінансових ресурсів
стає складним процесом організаційних, струк!
турних, функціональних та інших трансфор!
мацій, які надають суттєвий вплив на окремі
аспекти виробничо!господарської діяльності
підприємства. Побудова та удосконалення си!
стеми організації формування та розподілу
фінансових ресурсів є одним з найважливіших
елементів загального процесу виробничо!тех!

нологічного і соціально!економічного розвит!
ку підприємства. Тому ключові цілі залучення
та використання фінансових ресурсів повинні
бути чітко узгоджені з рештою стратегічних і
поточних планів підприємства.
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