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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМТВА
Успішний соціально – економічний розвиток України на шляху
ринкових перетворень можливий за умови ефективного функціонування
підприємства. Основа нормального функціонування господарюючого суб’єкта
- наявність достатнього об'єму фінансових ресурсів. Для покращення
формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

можна

запропонувати використання фінансового лізингу. Фінансовий лізинг являє
собою операцію по спеціальному придбанню майна у власність з подальшою
здачею його в тимчасове володіння і користування на термін, що наближається
по тривалості до терміну експлуатації та амортизації всієї або більшої частини
вартості майна, також протягом терміну договору лізингодавець за рахунок
лізингових платежів повертає собі всю вартість майна й отримує прибуток від
лізингової угоди.
Про ступінь поширення лізингу в сучасному світі свідчить той факт, що
він став самостійною сферою вкладання капіталу. Вперше у світі фінансовий
лізинг був застосовуваний у США як засіб збуту обладнання. Заснована
лізингова компанія швидко розгорнула орендні операції всередині країни.
Потім почав розвиватися зарубіжний лізинг, частка якого вже досягла 15% від
загального обсягу. За лізинговою діяльністю друге місце після США займає
Японія. [1, 3]
Актуальна проблема розвитку лізингу в Україні, потребує формування
національного лізингового ринку, використовуючи можливості міжнародного
лізингу,

обумовлена

це

передусім

нестприятливим

станом

парку

устаткування: значна питома вага морально застарілого обладнання, низька
ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами.

На сучасному етапі розвитку української економіки виникає потреба в
модернізації українських підприємств, покращенні рівня їх технічного
переоснащення. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг,
який

об’єднує

всі

елементи

зовнішньо-торгівельних,

кредитних

та

інвестиційних операцій. [ 2 ]
Найскладнішим

для

України

в

аспекті

практичної

реалізації

міжнародного лізингу є питання про джерело валютних коштів для орендної
плати, яке можна вирішити насамперед шляхом відшкодування за допомогою
поставок

лізинговому

підприємстві

(орендаторові)

частини

продукції,

виробленої з використанням орендованої техніки. Основна ідея цього методу є
залучення ресурсів полягає у запропонуванні клієнтам прямого грошового
лізингу. Ця пропозиція розрахована на невеликі фірми та організації, які
розпочинають свою діяльність. Прямий лізинг передбачає здачу активів
орендарям без посередників, що виключає значну кількість витрат на
проведення операцій. Сутність фінансового лізингу полягає в тому, що
розрахунки проводяться виключно у грошовій формі. [ 3 ]
Можливості міжнародного лізингу дадуть вибір правильного методу
підвищення фінансових ресурсів, що дасть ефективний результат щодо
використання власних та залучених коштів на підприємстві, так як від
ефективної організації та правильного управління фінансовими ресурсами
конкретного підприємства залежить як його фінансово - економічний стан.
Становище економіки України в цілому залежно від їх співвідношення і дадуть
можливість підприємствам використати залучені фінансові ресурси для заміни
застарілого обладнання з метою підвищення ефективності виробництва і
поліпшення фінансового стану підприємства.
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