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удосконалення наступних аспектів їх формування, розподілу і використання:
підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування
шляхом закріплення за ними додаткових дохідних джерел; вдосконалення
системи надання та використання субвенцій на реалізацію програм соціальноекономічного розвитку; зменшення диспропорцій формування ресурсної бази
місцевих бюджетів; розмежування повноважень між державними та місцевими
бюджетами на засадах збалансування загальнодержавних та регіональних
інтересів; розроблення програм розвитку регіонів на середньострокову
перспективу.
Таким чином, ефективним напрямом забезпечення збалансованості
бюджетної системи в Україні має стати перетворення місцевих бюджетів у
дієвий інструмент соціально-економічного розвитку регіонів. Слід відмітити,
що від ефективності регіональної політики прямо пропорційно залежить обсяг
бюджетного фінансування регіональних потреб, отже, і життєвий рівень
населення регіону. Тільки за умови досягнення максимального збалансування
між напрямками місцевої бюджетної політики, направленої на задоволення
соціальних та економічних потреб суспільства, місцеві органи влади мають
можливість досягти як фінансової стабільності суб’єктів господарювання даної
адміністративно-територіальної одиниці, так і добробуту суспільства в цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з причин кризової ситуації багатьох українських підприємств є
наявність недостатньо ефективної системи управління фінансовими
ресурсами – найважливішим чинником економічного зростання та розвитку
підприємства.
Проблемам управління фінансовими ресурсами присвячені праці економістів Ареф’євої О.В., Ваньковича Д.В., Казакової В.І. Нестеренко Н.В. ін.
Управління фінансовими ресурсами – це система інструментів, методів,
форм розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з процесами
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для досягнення
стійкого фінансового стану та ефективної діяльності підприємства.
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Метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності
підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний
конкретний період часу відповідно до напрямів його діяльності, організація
формування необхідного рівня та раціонального використання фінансових
ресурсів, максимізація прибутку та забезпечення підвищення ринкової
вартості підприємства [4, с. 39–44].
Система управління фінансовими ресурсами підприємства являє собою
частину загальної системи управління підприємством, а також є сукупністю
форм, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється управління
грошовим оборотом та фінансовими ресурсами.
Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами є одним із
ключових чинників підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, від нього залежить стабільне функціонування, динамічний розвиток,
позиція підприємства на ринку тощо. За таких умов, при управлінні
фінансовими ресурсами підприємства ефективним виявляється застосування
системного підходу, що підпорядкований загальній меті розвитку підприємства
та визначає доцільність управлінського рішення залежно від ситуації, яка
виникає під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.
На жаль, неможливість управління фінансовими ресурсами на
підприємствах зумовлюється не лише перерахованими вище факторами, а й
звичайним небажанням керівників цих підприємств вдаватися до його методів
та прийомів. Відмовляючись від застосування фінансового планування,
керівники підприємств таким чином відмовляються й від ефективнішого
розв'язання таких завдань, які є основними на підприємстві, а саме: забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та
фінансової діяльності; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу,
оцінка ступеня раціонального його використання; виявлення внутрігосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання
грошових засобів; встановлення раціональних фінансових відносин із
бюджетом, банками та контрагентами; виконання інтересів акціонерів та
інших інвесторів; контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та
кредитоспроможністю підприємства.
Управління фінансовими ресурсами – складний і багатогранний процес,
який поділяють на кілька етапів.
Перший етап – виявлення та формулювання проблеми й завдання
управління фінансовими ресурсами, які повинні бути виконані на базі
попередньо набутого досвіду та наявної інформації.
Другий – прийняття управлінського рішення щодо використання
фінансових ресурсів і його реалізації.
Третій етап – аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих
способів його модифікації чи зміни, а також їх врахування в процесі
накопичення досвіду, який може бути використаний у майбутньому [5, с. 478].
Така послідовність дій дасть можливість отримати найбільш
оптимальний обґрунтований результат. Кожна дія може бути конкретизована
залежно від поставленої проблеми.
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Головна спрямованість удосконалення управління фінансовими
ресурсами повинна полягати в оптимізації використання ресурсів підприємства. Вибір оптимального варіанта формування та використання фінансових
ресурсів, враховуючи обмежені фінансові можливості, передбачає застосування системно-аналітичного підходу до управління фінансовими ресурсами.
Даний підхід базується на тому, що доцільність управлінського рішення
визначається ситуацією, що створюється під впливом чинників внутрішнього і
зовнішнього середовища. Практичне розв’язання проблеми являє собою
перехід від аналітичних прийомів до пошуку оптимального варіанта дій при
стратегічному і тактичному плануванні.
Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства можна
розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої
виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення позицій
підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та
динамічний розвиток.
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ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Актуальність даної теми: кожного дня ми щось купуємо чи продаємо,
тобто є учасниками ринкової системи, яка може нормально функціонувати
лише у тому випадку, коли в її легені регулярно надходить кисень у вигляді
грошових потоків (готівкових й безготівкових). Кредитна система у свою ж
чергу забезпечує безперервність цього процесу.
Об’єкт дослідження: кредитна система, її формування та становище на
сьогоднішній день.
Кредитна система – це сукупність кредитних установ, що мобілізують
вільні грошові капітали та надають їх у позичку.

