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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ДЖЕРЕЛА ЇХ 

ФОРМУВАННЯ 

 

Важливою складовою фінансової бази регіону є фінансові ресурси 

підприємницьких структур, які повинні бути направлені на ефективний 

розвиток та утримання його виробничої та соціальної інфраструктури. 

Фінансові ресурси – це грошові кошти, які є у розпорядженні 

підприємства, організації установи. Виходячи із цього визначення можна 

констатувати, що до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди, а також 

та частина грошових коштів яка використовується у не фондовій формі [1].  

Вибір підприємством тієї чи іншої цілі залежить від галузі в якій працює, 

від становища на ринку. 

Фінансові ресурси значною мірою характеризують фінансовий потенціал, 

а саме можливості підприємства у здійсненні витрат з метою отримання доходу 

[2]. Фінансові ресурси в комплексі з трудовими та матеріальними становлять 

важливий склад ресурсної забезпеченості підприємств. 

Система управління фінансовими ресурсами складається з таких 

основних етапів: 

- визначення проблеми; 

- звернення до досвіду менеджерів з приводу управління фінансовими 

ресурсами; 

- визначення альтернативних рішень; 

- прийняття управлінського рішення; 

- його реалізація; 

- оцінка результатів реалізації рішень  

Основним напрямком управління фінансовими ресурсами підприємства є 



оптимізація використання ресурсів підприємства. Оптимальний варіант 

формування та використання фінансових ресурсів базується на застосуванні 

системно – аналітичного підходу до управління фінансами [3]. В основі цього 

підходу лежить доцільність управлінського рішення, яке визначається 

ситуацією, яка формується під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. 

Від ефективної організації та правильного управління фінансовими 

ресурсами підприємства залежить як його фінансово – економічний стан, так і 

стан на ринку в сучасних конкурентних умовах. 

Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємств варто 

розглядати як фактор підвищення будь-якої виробничо-господарської 

діяльності [4]. 

Система управління фінансовими ресурсами являє собою сукупність 

форм і методів на основі яких здійснюється управління грошовим оборотом та 

фінансовими ресурсами. Дана система буде вважатися ефективною лише тоді, 

коли вона дає змогу не лише раціонально використовувати наявні ресурси, а й 

забезпечити системний пошук можливостей подальшого розвитку 

підприємства. 

При управлінні фінансовими ресурсами підприємства необхідним є 

застосування системного підходу, що підпорядкований загальній меті розвитку 

підприємства та визначає доцільність управлінського рішення залежно від 

ситуації, яка виникає під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства. 
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