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ВСТУП
В умовах інтеграції України до загальноєв�

ропейських і світових структур та проникнен�
ня на вітчизняний ринок потужних іноземних
транснаціональних компаній загострюється
питання формування вітчизняними підприєм�
ствами конкурентних переваг і, на цій основі,
досягнення ними перемоги у конкурентній бо�
ротьбі. Нині зросла роль конкурентоспромож�
ності підприємств як основного критерію, що
забезпечує ефективність виробництва та
сприяє швидкому інтегруванню України до ЄС
[4].

Актуальність теми дослідження обумовле�
на тим, що перехід України до ринкових відно�
син потребує від науковців та практиків
здійснення систематизації та доповнення тео�
ретичних знань про організацію управління
фінансовими ресурсами підприємств у пе�
рехідній економіці України, виявлення причин
її недоліків, розроблення окремих рекомен�
дацій щодо їх усунення на рівні підприємства,
галузі та економіки в цілому.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути концептуальні

основи управління фінансовими ресурсами
підприємств сільськогосподарського машино�
будування, зокрема визначення мети, завдань
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та етапів процесу управління фінансовими ре�
сурсами, обгрунтувати застосування системно�
го підходу до управління фінансовими ресур�
сами з метою оптимізації використання ре�
сурсів підприємства для підвищення його кон�
курентоспроможності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Підприємство стає конкурентоспромож�

ним у результаті комплексу дій, спрямованих
на створення і утримання конкурентних пере�
ваг. Окремі дії, які спрямовані на забезпечен�
ня переваг, дають підприємствам змогу мобілі�
зувати потенціал і конкурувати на ринку про�
тягом обмеженого періоду. Неконкурентосп�
роможність більшості підприємств в економіці
держави призводить до скорочення обсягів
споживання і зниження життєвого рівня насе�
лення. Відсутність системи заходів управління
конкурентоспроможністю не дає змоги створи�
ти ефективне середовище, у якому неконкурен�
тоспроможні підприємства стали б банкрута�
ми, а конкурентоспроможні — забезпечили
конкурентоспроможність національної еконо�
міки.

Успіх стратегічного розвитку сучасного
підприємства сільськогосподарського машино�
будування, його конкурентоспроможності на
вітчизняному і зарубіжному ринках, таким чи�



ЕКОНОМІКА АПК

44

ном, все більше визначається його матеріаль�
ними та нематеріальними ресурсами, ефектив�
ністю використання інтелектуально�творчого
потенціалу персоналу тощо [6].

На сьогоднішній день, однією з найважли�
віших проблем, з якою стикаються вітчизняні
підприємства галузі сільськогосподарського
машинобудування, є гостра нестача фінансових
ресурсів, що істотно позначається на ефектив�
ності господарювання. Крім того, недостатня
забезпеченість підприємств фінансовими ре�
сурсами супроводжується низьким рівнем їх
використання.

Фінансові ресурси є об'єктом загальної си�
стеми фінансового менеджменту підприємства,
одним із завдань якої є прийняття сукупності
рішень з формування та функціонування опти�
мальної структури фінансових ресурсів з ме�
тою максимізації прибутків підприємства. Для
того щоб визначити місце і роль фінансових
ресурсів у розширеному відтворенні, необхід�
но їх теоретичне обгрунтування як економіч�
ної категорії.

 В економічній літературі досі немає єдиної
думки щодо визначення фінансових ресурсів,
їх змісту, методів впливу на ефективність гос�
подарювання. Вітчизняна фінансова наука
сформувала достатньо цілісне та докладне уяв�
лення про процеси формування фінансових
результатів підприємств і у той же час практич�
но не нагромадила теоретичного та практично�
го досвіду розробки шляхів їх цільового та
ефективного використання.

Для науково обгрунтованого визначення
поняття фінансових ресурсів необхідно чітко
навести ті критерії, яким воно має відповідати.
До вказаних критеріїв необхідно віднести:
місце створення ресурсів і їх належності до
суб'єкта фінансових відносин, джерела ство�
рення, форми виявлення, цільове призначення
[5]. Отже, визначимо фінансові ресурси як дже�
рела коштів промислового підприємства, що
спрямовуються на формування його активів,
тобто це грошовий капітал, що використовуєть�
ся підприємством для формування своїх ак�
тивів і здійснення виробничо�фінансової діяль�
ності з метою одержання доходів і прибутків.

Успішна діяльність підприємства сільгосп�
машинобудування, а отже, і конкурентна пере�
вага, неможлива без розумного управління
фінансовими ресурсами. Неважко сформулю�
вати цілі, для досягнення яких необхідне раці�
ональне управління фінансовими ресурсами:

— виживання підприємства в умовах кон�
курентної боротьби,

— максимізація ринкової вартості підприє�

мства,
— максимізація прибутку і мінімізація ви�

трат,
— забезпечення рентабельної діяльності.
 Пріоритетність тієї або іншої мети може

обиратися підприємством залежно від галузі,
становище на даному сегменті ринку та від ба�
гато чого іншого, але вдале просування до об�
раної мети багато в чому залежить від доско�
налого управління фінансовими ресурсами
підприємства. Метою управління фінансовими
ресурсами є забезпечення діяльності підприє�
мства оптимальним обсягом фінансових ре�
сурсів у кожний конкретний період часу відпо�
відно до напрямів його розвитку, організація
формування необхідного рівня та раціонально�
го використання фінансових ресурсів, макси�
мізація прибутку та забезпечення підвищення
ринкової вартості підприємства. Відповідно,
завданнями ефективного управління фінансо�
вими ресурсами можна визначити такі: залу�
чення коштів на найвигідніших для підприєм�
ства умовах, визначення оптимальної структу�
ри фінансових ресурсів, визначення методів
раціонального використання фінанасових ре�
сурсів промислового підприємства з метою от�
римання найкращих фінансових результатів.

Таким чином, система управління фінансо�
вими ресурсами підприємства має базуватися
на принципах важливості, повноти, оператив�
ності, циклічності, достовірності, динамічності,
безперервності, узгодженості з іншими еконо�
мічними процесами підприємства та ефектив�
ності.

В системі управління конкурентоспромож�
ністю підприємства актуальною зараз є пробле�
ма оптимального розподілу обмежених фінан�
сових ресурсів з метою покращення факторів
конкурентоспроможності підприємства і, як
наслідок, підвищення самої конкурентоспро�
можності. Важливою умовою ефективного ви�
користання ресурсів є їх правильний розподіл
у часі, тобто керівництво повинно організову�
вати такий розподіл фінансових ресурсів, при
якому завжди в потрібний час підприємство
мало необхідні грошові кошти. Для цього кері�
вництво повинно встановити стратегічні оріє�
нтири використання фінансових ресурсів, які
фіксують те, на які цілі можуть здійснюватися
витрати. Потрібно також визначити пріорите�
ти в розподілі грошових коштів, так щоб фінан�
сування в найбільшій мірі сприяло підвищенню
конкурентоспроможності підприємства.

Таким чином, можна визначити етапи про�
цесу управління фінансовими ресурсами під�
приємства сільськогосподарського машинобу�
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дування у сучасних умовах господарювання:
1. Виявлення та формулювання проблеми й

завдання управління фінансовими ресурсами,
які мають бути вирішені на базі попередньо здо�
бутого досвіду та наявної інформації.

2. Прийняття управлінського рішення щодо
використання фінансових ресурсів та його ре�
алізації.

3. Аналіз результатів прийнятого рішення з
погляду можливих способів його модифікації
чи зміни, а також їх урахування в процесі на�
громадження досвіду, який може бути викори�
станий в майбутньому.

Розглядаючи кожний з перелічених етапів,
можна зробити висновок, що всі вони взаємо�
пов'язані та взаємозалежні, а отже, управлін�
ня фінансовими ресурсами підприємства сіль�
ськогосподарського машинобудування є цик�
лічним процесом і потребує постійного вдос�
коналення.

Удосконалення управління фінансовими
ресурсами підприємства можна розглядати як
один із головних чинників підвищення ефектив�
ності будь�якої виробничо�господарської
діяльності. Від цього залежить поліпшення по�
зицій підприємства в конкурентній боротьбі,
його стабільне функціонування та динамічний
розвиток [3]. Головна спрямованість удоскона�
лення управління фінансовими ресурсами має
полягати в оптимізації використання ресурсів
підприємства. Вибір оптимального варіанта
формування та використання фінансових ре�
сурсів, ураховуючи обмежені фінансові мож�
ливості, передбачає застосування системно�
аналітичного підходу до управління фінансо�
вими ресурсами.

Забезпечення конкурентоспроможності
підприємства сільськогосподарського машино�
будування залежить від багатьох факторів зов�
нішнього та внутрішнього характеру, що зумов�
лює необхідність використання системного
підходу в дослідженні їх впливу. Системний
підхід становить розвиток методів пізнання,
дослідження, опису й пояснення природи уп�
равління фінансовими ресурсами підприємства.
Його використання в наукових дослідженнях
є однією з характерних рис сучасної економіч�
ної науки, дає змогу розглядати будь�який еко�
номічний об'єкт як систему. Системний підхід
до управління фінансовими ресурсами підприє�
мства сільськогосподарського машинобуду�
вання передбачає, з одного боку, розгляд і
аналіз існуючого управління фінансовими ре�
сурсами, а з іншого — створення й конструю�
вання нової системи управління для досягнен�
ня поставленої мети діяльності підприємства.

Системний підхід у сучасній інтерпретації дає
змогу не тільки виявляти критичні фактори, що
впливають на конкурентоспроможність вітчиз�
няних підприємств в умовах ринку, але й фор�
мувати відповідну стратегію управління їхнім
розвитком.

ВИСНОВКИ
Отже, утримання високої конкурентоспро�

можності означає, що всі ресурси використо�
вуються настільки продуктивно, що підприєм�
ство займає більш стійке, ніж конкуренти, ста�
новище на ринку, і його продукція користуєть�
ся постійним попитом. Однак на практиці такі
позиції не є незмінними, а перебувають у пос�
тійному русі. Тільки в умовах стійких конку�
рентних позицій підприємства сільськогоспо�
дарського машинобудування та при можли�
вості своєчасної адаптації до мінливих умов
ринкового сеоредовища можлива його страте�
гічна стабільність. Виживання підприємства
даної галузі за таких умов значною мірою за�
лежить від реалізації ідеї, яка спрямована на
забезпечення конкурентоспроможності за ра�
хунок використання обмежених ресурсів, ви�
користання концепції маркетингу та надання
своїй продукції специфічних переваг.

Таким чином, від ефективної організації та
правильного управління фінансовими ресурса�
ми підприємства сільськогосподарського ма�
шинобудування залежить як його фінансово�
економічний стан, так і конкурентна позиція на
вітчизняному і зарубіжному ринках в сучасних
умовах господарювання.
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