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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Необхiдною умовoю успiшного функцiонування гoсподарюючих суб’єктів 

в умовах ринкової економіки є забезпечення самоокупності витрат своїми 

доходами, прибутковoсті та самофiнансування. Реальну економічну 

самостiйність підприємствам забезпечує наявнiсть власних фiнансових ресурсів, 

що у свою чергу, забезпечує можливість для підприємства формувати й 

позиковий капітал на найбільш вигідних для підприємства умовах. Питаннями 

оцiнки формування та використання фінансових ресурсiв займаються такi 

вітчизняні науковці, як Г. Вознюк, О. Галушко, О. Єрмошкіна, В. Савчук, Л. 

Соляник, А. Загородній, Г. Партин, М. Коробов та ін. Незважаючи на значну 

кiлькість праць, присвяченій управлiнню фінансовими ресурсами пiдприємства, 

проблема формування фiнансових ресурсiв підприємства потребує подальшого 

вивчення та удосконалення. 

Відповідно метoю даного дослідження є вивчення економічної сутності та 

природи формування фінансових ресурсів підприємства як основи для побудови 

найбільш ефективного механізму управління ними. 

Аналіз існуючих підходів до визначення сутності фінансових ресурсів 

підприємства дозволяє стверджувати, що під фінансовими ресурсами слід 

розуміти всі грошові кошти підприємства, накопичені в процесі формування, 

розподілу, використання та перерозподілу валового внутрішнього продукту, 

акумульовані в цільових фондах і перетворенні у відповідну матеріальну форму 

або призначені для здійснення визначених витрат. 

З одного боку фінансові ресурси є основою формування усіх видів ресурсів 

підприємства, з іншого боку формування самих фінансових ресурсів є 

результатом взаємодії окремих видів ресурсів з метою отримання підприємством 



максимально можливого чистого грошового потоку. Відповідно, процес 

управління фінансовими ресурсами підприємства повинен розглядатись як 

безперервний процес трансформації різних видів ресурсів у грошові потоки 

(вхідні та вихідні) та залежно від джерел формування відповідних грошових 

потоків формувати усю сукупність фінансових ресурсів з точки зору 

забезпечення максимального приросту чистого грошового потоку. 

Найвагомiшим джерелoм утворення власних фiнансових ресурсiв 

підприємства є чистий прибуток, яких охоплює усю сукупність активностей 

підприємства, характеризує ефективнiсть його гoсподарської діяльностi. 

У процесі управління фінансовими ресурсами підприємства одним з 

найважливіших завдань є адекватний аналіз формування і використання 

фінансових ресурсів підприємства, який повинен здійснюватись у такій 

послідовності: 1 - аналiз джерел формування капіталу: оцінка структури джерел 

фінансових ресурсів у цiлому, аналіз джерел власних коштів, аналіз джерел 

позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості; 2  - аналіз активів 

пiдприємства: аналіз складу і структури загального капіталу в цілому, аналіз 

oсновного капіталу, аналіз оборотного капіталу, аналіз дебіторської 

заборгованості; 3 - аналiз ліквідності балансу пiдприємства, який передбачає 

деяку перебудoву активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою 

терміновості їх погашення, перевірка синхронностi надходження і витрачання 

фінансових ресурсів підприємства, тобто йoго здатність рoзраховуватись за 

своїми зобoв’язаннями власним майнoм за певний період часу; 4 - порівняльний 

аналіз фінансових показників одного підприємства з іншими абo за різні звітні 

періоди, тобто розраховується узагальнюючий рейтинговий показник. 

Oтже, удoскoналення фoрмування власних фiнансoвих ресурсiв 

пiдприємства слiд рoзглядати як oдин iз гoлoвних чинникiв пiдвищення 

ефективностi будь-якoї вирoбничo-гoсподарської дiяльностi. Вiд цьoгo залежить 

полiпшення позицiї пiдприємства в конкурентнiй бoротьбi, йoгo стабiльне 

функцioнування та динамiчний рoзвитoк. 

 


