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Анотація 

В роботі розглянуто джерела формування фінансових ресурсів підприємства та їх вплив на фінансові 

взаємозв’язки. Виявлено проблеми в управлінні фінансами. Розроблено напрями ефективного використання 

фінансових ресурсів. 
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Abstract 

The paper presents sources of financial resources and their impact on financial relationships. The problems in 

financial management. Directions effective use of financial resources. 
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Вступ 

 

Підвищення самостійності підприємств, їх економічної та юридичної відповідальності, різке 

зростання значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання призводить до значного 

збільшення ролі раціонального управління фінансовими ресурсами підприємства. З часом виникає 

проблема в управлінні фінансовими ресурсами, що і призводить до необхідності знижувати витрати 

та змінювати систему управління на більш ефективну.  

Метою роботи є аналіз організації і ефективність управління фінансовими ресурсами 

підприємства, виявлення основних проблем в управлінні фінансами і розробка рекомендацій по 

удосконаленню ефективного використання фінансових ресурсів. 

 

Результати дослідження 

 

У структурі фінансових взаємозв'язків народного господарства фінанси підприємств займають 

визначальне значення, оскільки обслуговують основну ланку суспільного виробництва, де 

створюються матеріальні й нематеріальні блага і формується переважаюча маса фінансових ресурсів 

країни. 

Управління фінансовими ресурсами підприємства – це сукупність цілеспрямованих методів, 

операцій, важелів, прийомів впливу на різноманітні види фінансів для досягнення певного результату 

[1]. 

Фінансові ресурси підприємства – це частина грошових коштів у формі прибутків і зовнішніх 

надходжень, призначених для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат по забезпеченню 

розширеного відтворювання [1]. 

Характеристика видів фінансових ресурсів представлена в таблиці 1. 

Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства є однією з найбільш важливих і 

складних задач фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу – це таке співвідношення 

його власних і позикових джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем 

рентабельності власного капіталу й рівнем фінансової стійкості, тобто максимізується ринкова 

вартість підприємства (чи його акцій). 

Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його 

коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку й можливості приросту 

прибутку на вкладений власний капітал (у зв'язку з неможливістю розширення господарської 

діяльності за рахунок використання позикового капіталу), а підприємство, що використовує 

позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку й можливості приросту 



рентабельності власного капіталу, однак втрачає свою фінансову стійкість (при збільшенні далі 

позикового капіталу коефіцієнт автономії прагне до нуля) [2]. 
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Рисунок 1 – Склад фінансових ресурсів підприємства

 
 

Для виміру сукупних економічних результатів, що досягаються при різному співвідношенні 

власного й позикового капіталу підприємства, використовується показник "фінансовий леверидж" 

[3]. 

Фінансовий леверидж вимірює ефект, що полягає в підвищенні рентабельності власного капіталу 

за допомогою збільшення частки позикового капіталу в загальній сумі капіталу. 

Ефект операційного важеля виявляється в тім, що будь яка зміна обсягу виторгу від реалізації 

приводить до непропорційної зміни прибутку. 

Також важливим елементом є фінансове планування – це планування всіх його доходів і напрямків 

витрати коштів для забезпечення розвитку підприємства. [4]. 

 

Висновки 

 

З теоретичних позицій фінансові ресурси підприємства - це грошові доходи і надходження, що 

знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначені для виконання зобов'язань, 

здійсненню витрат по розширеному відтворенню й економічному стимулюванню працюючих. 

На підприємствах є необхідність проводити аналіз фінансового стану, що дозволить контролювати 

ряд показників та коефіцієнтів, які у свою чергу допоможуть вчасно підвищувати свою ділову 

активність, платоспроможність, ліквідність та рентабельність активів. 
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