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Анотація 

Розглянуто сутність та роль фінансових ресурсів на 

підприємстві.Здійснено уточнення соціально-економічної сутності 

фінансових ресурсів підприємств, наведена їх класифікація за 

відповідними ознаками та визначено особливості формування 

фінансових ресурсів на підприємстві. 

Ключові слова: фінансові ресурси, власні та залучені кошти, 

підприємство, управління. 

 

Abstract 

The essence and role of financial resources in the enterprise. Done 

clarify the social and economic nature of the financial resources of 

enterprises, given their classification under the relevant characteristics and 

peculiarities offinancial resources in the enterprise. 
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Вступ 

 

Доволі стрімкий розвиток кризових явищ в економіці 

України зумовлює необхідність дослідження проблем 

фінансування суб’єктів господарювання, а також, ефективності 

використання фінансових ресурсів як основи фінансового 

забезпечення господарської діяльності підприємств. 

Проблеми управління фінансовими ресурсами активно 

вивчали такі українські вчені як В. Боронос [1], О. Василик [2], 

В. Вовк [3], В. Опарін[8],Н. Пройда-Носик [9], та ін. В їхніх 



наукових працяхсистематизовано теоретико-методологічні 

положення щодо визначення категорії «фінансові ресурси», 

дослідженоїх види і джерелаутворення.Водночас, оцінювання 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, 

як на наш погляд, все ще потребує наукового обґрунтування з 

цілої низки аспектів. 

Метою даногодослідженняєаналіз існуючих підходів 

щодо оцінки ефективності використання фінансових ресурсів і 

показників,яківизначають рівень такої ефективності. 

 

Результати дослідження 

 

Згідно з визначенням, яке було запропоновано 

Л. Меренковою [5]: «Фінансові ресурси – це грошові доходи і 

надходження з власних та позикових джерел, які формуються у 

процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту і національного доходу, знаходяться в розпорядженні 

підприємства у фондовій і не фондовій формах, призначені для 

забезпечення безперервності розширеного відтворення і 

задоволення соціальних потреб та відбиваються в звітності 

підприємства як власний капітал і зобов’язання». 

Однією з найважливіших задач фінансового 

менеджменту є ефективне управління фінансовими ресурсами. 

Попередньою процедурою для прийняття будь-якого рішення є 

аналіз, саме тому актуальним питанням постає дослідження 

методів аналізу фінансових ресурсів, один з напрямків яких є 

аналіз  ефективності використання фінансових ресурсів. 

Існують різні підходи до визначення ефективності 

використання фінансових ресурсів. У наукових працях таких 

авторів, як В. Боронос[1], В. Вовк [3], С. Комаринець[4] 

зазначається, щоефективність використання фінансових 

ресурсів залежить від структури капіталу, рівня її гнучкості та 

обґрунтовується недоцільність підрахунку коефіцієнтів, які 

близькими або однотипні за економічним змістом. Для 

визначення структури капіталу окремого підприємства 



достатньо обчислити коефіцієнти фінансової незалежності, 

концентрації позикового капіталу та співвідношення 

позикового і власного капіталу. 

У наукових працяхГ. Міокової [6]та О. Непочатенко [7] 

розглядається правило вертикальної структури капіталу, 

відповідно до якого вважається що результати аналізу 

структури капіталу використовуються під час прийняття рішень 

щодо фінансування, зокрема при оцінюванні інвестиційної 

привабливості, кредитоспроможності, санаційної спроможності 

можна застосувати розрахунок таких коефіцієнтів: коефіцієнт 

автономії, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт 

фінансової залежності, коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу, коефіцієнт заборгованості. 

 

Висновки 

 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна 

зробити висновок, що сутність, роль та використання 

фінансових ресурсів є предметом дослідження і відкритим 

питаннямдля багатьох науковців. Для того щоб визначення 

ефективності використання фінансових ресурсів було більш 

результативним, необхідно запровадити таку систему критеріїв 

та їх нормативних значень, яка б допомагала найбільш точно 

оцінити ефективність використання наявних фінансових 

ресурсів на підприємстві і яка була б зрозумілою, 

аргументованою та враховувала вид економічної діяльності 

суб’єкта господарювання. 
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