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ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі, формування та ефективне використання фінансових 

ресурсів є одним із найважливіших чинників, який визначає ефективність 

діяльності підприємства, його фінансову стабільність та конкурентоспроможність. 

Пошук потенційних резервів фінансових ресурсів є важливим завданням з боку 

керівництва суб’єкта господарювання для реалізації поставлених виробничих 

програм та стратегічних напрямів розвитку. Управління фінансовими ресурсами на 

рівні підприємства передбачає оптимальне їх формування, правильний вибір 

напрямів фінансових потоків та ефективне використання за цільовим 

призначенням. 

Формування фінансових ресурсів можливе за рахунок власних, позичених 

та залучених джерел. До власних джерел відносять: чистий прибуток, 

амортизаційні відрахування, статутний капітал, страхові відшкодування, кредити, 

отримані без вимоги повернення та ін. Джерелами формування позичених 

фінансових ресурсів є банківські та комерційні кредити та інші позичені кошти. 

До залучених фінансових ресурсів відносять: заборгованість за авансами 

замовників, заборгованість по оплаті праці, заборгованість за внесками до 

бюджетів різних рівнів, вільні кошти резервів [1]. 

До числа найважливіших показників, що характеризують джерела 

формування фінансових ресурсів відносять величину, структуру і вартість усіх 

джерел капіталу й окремих його складових [2].  

Формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел дає можливість 

підприємству адекватно реагувати на зміну потреб ринку, розширювати 

асортимент продукції, нарощувати масштаби виробництва.  



У процесі формування фінансових ресурсів важливо дотримуватись 

оптимального співвідношення між джерелами їх формування з метою 

забезпечення нормальної фінансової стійкості підприємства.  

Успішна діяльність кожного підприємства залежить від того, наскільки 

успішно воно розпоряджається своїми ресурсами, і в умовах сучасного ринку, 

ефективність будь-якого підприємства залежить не тільки від обсягу 

використовуваних або залучених ресурсів, але в першу чергу від ефективності 

використання цих ресурсів та ефективності взаємодії між ними. 

Оцінку ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 

необхідно проводити за критеріями стійкості, платоспроможності та ділової 

активності, які розглядаються через показники структури капіталу, ліквідності та 

оборотності, що дає можливість кількісно оцінити вплив ефективності 

використання фінансових ресурсів на рівень рентабельності та динаміку розвитку 

підприємства [3]. 

Кожне підприємство повинне постійно шукати шляхи підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів. Наявність у достатньому обсязі 

фінансових ресурсів та їх ефективне використання передбачають вигідне 

фінансове положення підприємства на ринку, платоспроможність, фінансову 

стійкість, ліквідність та слугують основним показником конкурентоспроможності 

підприємства. 

Таким чином, формування та ефективне використання фінансових ресурсів 

мають особливий вплив на розвиток підприємства. Належна наявність фінансових 

ресурсів забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, 

страховими та іншими організаціями. Підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів є вагомим резервом покращення діяльності підприємств.  
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