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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

 

Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне 

використання, забезпечують міцний фінансовий стан підприємства, його 

платоспроможність та ліквідність. У зв’язку з цим найважливішим завданням 

підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і 

найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи 

підприємства в цілому. 

Дослідженню питань підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а 

саме: І.Т. Балабанова, М.Н. Крейніної, Д.В. Кабаченко, В.М. Опаріна, 

Г.В. Савицької, М.О. Федотової, А.Д. Шеремета, Е. Нікбахта, Е. Хелферта та ін.  

Разом із тим, незважаючи на значний науковий внесок, праці вчених, інші 

наукові публікації й розробки не охоплюють усього спектру проблем, що 

характеризують особливості функціонування підприємств, ефективне 

управління їх фінансовими ресурсами в умовах глобалізації.  

В сучасних умовах у розв’язанні проблем фінансового забезпечення 

підприємств безперспективно розраховувати лише на державну підтримку. 

Необхідно здійснювати пошук шляхів і важелів управління фінансовими 

ресурсами на внутрішньому рівні, оптимізуючи склад та структуру фінансової 

бази суб’єктів господарювання.  

Ефективність використання фінансових ресурсів можна розглядати з 

позиції їх складу та структури, оскільки фінансовий стан підприємства залежить 

від наявності коштів у розпорядженні підприємства позикових, чи власних. 

Залежно від умов функціонування підприємства обирається більш вигідний 



варіант використання фінансових ресурсів: або власного капіталу з меншим 

залученням позикових коштів і з меншим фінансовим ризиком; або, в окремих 

випадках, позикового капіталу, проте з більшим фінансовим ризиком. Від 

оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу залежить 

фінансова стабільність підприємства в умовах конкурентної боротьби за 

передові позиції на вітчизняних та світових ринках збуту, а отже і отримання 

стабільного прибутку. 

Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів є провідним 

завданням кожного господарюючого суб’єкта, галузі, регіону. Отже на 

підприємствах з метою підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів доцільно використати наступні резерви: 

– розширене відтворення і розвиток, а саме: заміна застарілого обладнання 

та інвентаря на нове, капітальне будівництво, ремонт основних фондів, 

здійснення реконструкції, оновлення виробництва, автоматизація, механізація 

виробничих процесів тощо;  

– управлінські резерви: маркетингові шляхи, пов’язані з коректуванням 

стратегії і тактики діяльності, точне і своєчасне виконання угод з постачання 

продукції, удосконалена дивідендна політика, знання механізму впливу 

фінансового левериджу на рівень прибутковості власного капіталу і рівень 

фінансового ризику, постійний моніторинг ефективності використання 

фінансових ресурсів та своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища. 

Таким чином, забезпечення ефективного використання фінансових 

ресурсів є пріоритетним завданням підприємства, від вирішення якого залежить 

зростання прибутку підприємства, його конкурентоспроможність, можливість 

впровадження у виробництво нового прогресивного обладнання та здатність 

виходу на нові споживчі ринки. 
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