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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективна  робота  будь-якого  підприємства  у  довгостроковому  періоді,  

його  економічне  зростання  визначаються  правильним  вибором  стратегічних  

орієнтирів,  що  дозволяють найкращим чином реалізувати технічний та людський 

капітал й інші ресурси, які  перебувають  у  розпорядженні  підприємства.  На  

сьогодні  винятково  важливим  стає організація  такого  управління,  яке  змогло  б  

забезпечити  адаптацію  підприємства  до швидких змін умов ведення бізнесу. 

Питанням  розробки  систем  управління  фінансовими  ресурсами  

підприємств присвячена  велика  кількість  наукових робіт, з яких слід  зазначити 

таких вчених-економістів, як І.О.Бланк, В.В.Ковальов,  Ю.Г.Лисенко, 

А.М.Поддєрьогін, В.М.Суторміна, С.В.Хачатурян, Дж.К.Ван Хорн, Ю.Ф.Бригхем 

та ін. 

Неефективність  використання  фінансових  ресурсів  призводить  до  низької 

платоспроможності  підприємства, і, як наслідок, до можливих  перебоїв  у  

постачанні, виробництві та реалізації послуг, до невиконання плану  прибутку. 

Саме тому необхідно забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів 

підприємства з метою підвищення його фінансової стійкості. 

Ефективність  використання  ресурсів  і  підвищення  рівня  економічної  

стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою залежить 

від наявності, використання й удосконалення економічного потенціалу 

підприємства.  



Однією  з  особливостей  нестійкого  функціонування  сучасних  підприємств  

є кількісна,  якісна  та  структурна  недосконалість  економічного  потенціалу,  що  

зумовлена великими  втратами  ресурсів  у  здійсненні  реформ  і  складним  

фінансовим  становищем підприємств. Тому першочерговим етапом у покращенні 

фінансового стану підприємства має стати пошук  оптимального  співвідношення  

власного і позикового капіталу, яке б забезпечило  мінімальний  фінансовий  ризик  

за  максимальної  рентабельності  власного капіталу, а також необхідність 

стабілізації фінансової стійкості  підприємств в  умовах  фінансової нестабільності: 

усунення зовнішніх факторів банкрутства;  удосконалення поточного календаря -  

фінансового документа, у якому відображається грошовий обіг підприємства; 

вживання локальних заходів з поліпшення фінансового стану 

Система заходів для підтримки  економічної  стійкості підприємства згідно 

розробленої стратегії повинна передбачати: постійний моніторинг зовнішнього і 

внутрішнього станів підприємства. Якщо  моніторингом  виявлено  недостатній  

рівень  фінансової  стійкості підприємства, то мають бути реалізовані такі дії: 

оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства і врегулювання фінансових 

відносин, які виникають під час розрахункових відносин між господарюючими 

суб’єктами; розробка  проектів  перспективних  і поточних фінансових планів, 

визначення джерел  фінансування  господарської  діяльності, а також бюджетне 

фінансування, довго - та короткострокове кредитування тощо. 

Реалізація  фінансової  стратегії  підприємства  у  тісному  взаємозв’язку  з 

інноваційною  стратегією, з  врахуванням  усіх  поставлених  цілей  та  підцілей  

дасть змогу підприємству підвищити свою конкурентоспроможність,  покращити 

фінансовий стан та стане запорукою успіху в процесі реалізації транспортної 

стратегії на макроекономічному рівні. 
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