задіяних у виробництві оборотних активів, а також зайвих витрат їх
фінансування, що спричинить зниження прибутку.
Результати комплексного підходу і систематичного аналізу дають
можливість розробити програму заходів щодо підвищення ефективності
управління оборотними активами аграрних підприємств і забезпечити контроль за її практичним здійсненням за наступними напрямками:
– поліпшення організації матеріально-технічного постачання з мстою
безперебійного і ритмічного забезпечення виробництва матеріальними ресурсами;
– скорочення тривалості операційного циклу за рахунок інтенсифікації
виробництва (використання новітніх технологій механізації і автоматизації
виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, повнішого
використання
виробничих
потужностей
підприємства,
трудових,
матеріальних ресурсів і так далі), а також підвищення контролю за рухом
найбільш важливих категорій запасів (на основі системи АВС-аналізу) і
розподілом в чіткій відповідності із структурою їх витрачання;
– прискорення процесу відвантаження продукції і оформлення розрахункових документів, застосування перспективних форм рефінансування
дебіторської заборгованості, ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів (використання флоута, скорочення розрахунків
готівкою, відкриття „кредитної лінії” в банку), створення чітких систем контролю за рухом дебіторської заборгованості і грошових коштів, розвиток
механізмів безготівкових розрахунків.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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Фінансовий стан підприємства залежить від його результатів виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо господарська діяльність
забезпечує прибуток, то це створює додаткові джерела коштів і в кінцевому
підсумку сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. В свою чергу
стійкий фінансовий стан є необхідною умовою ефективного підприємництва. Тому фінансова діяльність, як складова частина господарської діяльності
підприємства, має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахунково-платіжної та кредитної дисципліни, досягнення раціонального
співвідношення між власним і позиковим капіталом.
Для розв’язання проблем формування і використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької дія366

льності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв’язанні соціально-економічних проблем у країні.
Отже, функціонування ринкової економічної системи в Україні можливе за умови зростання ефективності використання фінансових ресурсів.
Використовувані ресурси, формуючи ресурсний потенціал окремого підприємства, є часткою ресурсного потенціалу народного господарства в цілому
чи окремих його галузей. Тому ресурсне забезпечення окремих підприємств
залежить від ресурсного насичення в країні в цілому.
Для ефективного функціонування окремого підприємства й важливо
визначити оптимальну потребу в ресурсах та забезпечити структуру джерел
її формування і використання.
Оскільки фінанси окремого підприємства й державні фінанси взаємопов’язані, у фінансову систему доцільно включати фонди фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні держави, окремих господарських
суб’єктів, інших фінансових інститутів і використовуються з метою виконання економічних і соціальних функцій.
Фінансові реформи в Україні безпосередньо впливають на структуру
джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Так зміна системи
оподаткування покликана забезпечити оптимальне співвідношення прямих і
непрямих податків, як джерел бюджетних надходжень, а на рівні окремого
підприємства – зниження частки прибутку в сумі фінансових надходжень.
З метою використання амортизаційних ресурсів для розширеного виробництва доцільним є зменшення термінів служби основних фондів, використання методів прискореної амортизації. З іншого боку зміна амортизаційної політики призведе до збільшення собівартості виробництва чи витрат
обігу за рахунок більшої суми амортизаційних відрахувань, а відтак до зменшення кінцевого фінансового результату – прибутку.
Прибуток має створювати умови для самофінансування поточної діяльності, інвестування розширеного відтворення підприємств. Отримання
прибутку окремими суб’єктами господарювання свідчить про позитивні макроекономічні тенденції до зростання доходів державного бюджету.
Україна має достатній інвестиційний потенціал і сприятливі умови для
інвестування. Іноземні інвестори можуть розраховувати на 150-200% рівень
рентабельності фінансових вкладень. Проте залучення зовнішніх інвестицій
та кредитів об’єктивно обмежене і пов’язане із потребою подальшого обслуговування інвестиційного проекту.
На розвиток підприємств негативно впливає кризова ситуація в країні,
зокрема низька купівельна спроможність населення, неплатоспроможність
основних виробничих підприємств, недосконале законодавств, недостатнє
методичне і організаційне забезпечення санації та процесів, державної підтримки підприємств. Більшість підприємств обирає стратегію виживання,
використовуючи бартер, недогляди чинного законодавства, системи ціноутворення та контролю за підприємницькою діяльністю з боку адміністративних органів управління.
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Ефективне формування та використання ресурсів підприємства викликає потребу оцінки ефективності фінансових проектів на рівні окремих підприємств. При оцінці ефективності формування і використання ресурсів важливо оцінити терміни та обсяги вкладених фінансових ресурсів і отриманого прибутку. Процес вкладення капіталу передбачає його повернення
шляхом прибуткової діяльності, що може відбуватися паралельно, послідовно чи інтервально.
У кожному з варіантів передбачено вкладення певної суми ресурсів і
отримання прибутку. За умови послідовного перебігу вказаних процесів повну суму прибутку отримують після завершення інвестування. Паралельний
перебіг процесів найтрадиційніший, оскільки сума отриманого прибутку
зростає за умови зростання суми фінансування і відбувається взаємозалежно
в часі. За умови інтервального перебігу визначених процесів між терміном
фінансування й отримання прибутку є відрізок часу.
Жоден з існуючих методів оцінки ефективності використання фінансових ресурсів не є універсальним, кожен з них має свої позитивні і негативні сторони. Орієнтація на якійсь один або кілька критеріїв залежить не лише від значення, а й від політики підприємства.
Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу. Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених
ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства.
СУТНІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
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В сучасних умовах економіки України гостро постає питання
нестабільності та погіршення фінансового стану підприємств. Однією з основних причин виникнення кризових явищ на підприємстві є низький рівень
фінансового менеджменту, а фактором, що зумовлює прийняття помилкових
управлінських рішень, є відсутність ефективної системи фінансового аналізу
і, зокрема, аналізу грошових потоків підприємств [1, с. 28]. У зв’язку з цим
особливого значення набуває поняття “грошовий потік”, яке привертає увагу багатьох практиків і науковців. Важливість дослідження проблеми формування грошових потоків обумовлюється тим, що обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Грошові потоки
підприємств є важливими об’єктами фінансового управління, від яких залежить розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської
діяльності [2, с. 50].
Вивченням та дослідженням питань сутності грошових потоків
підприємств та їх оптимізації в теоретичному і практичному аспектах зай368

