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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансово-економічні умови функціонування економіки, які існують зараз 

в Україні, характеризуються зростанням кризового стану підприємств. Тому в 

період нестабільної фінансової ситуації для багатьох підприємств питання 

підвищення ефективності роботи, пов'язаної з управлінням фінансовими 

ресурсами, стоїть особливо гостро. Також ефективне управління фінансовими 

ресурсами важливо не тільки в кризовий період, але і на будь-якому етапі 

розвитку бізнесу, а особливо – в період інтенсивного підйому, розвитку 

підприємств. 

  У діючих законодавчих та нормативних актах в Україні термін 

«Фінансові ресурси» використовується досить часто, але в будь-якому випадку 

відсутні його точні тлумачення. Щодо визначення сутності фінансових ресурсів 

серед вчених-економістів і практиків, також немає єдиної точки зору. Таким 

чином з огляду вище перелічених труднощів обрана тема для наукового 

дослідження є досить актуальною. [2] 

Фінансові ресурси – представляють собою грошові кошти, призначені для 

фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді, припускають 

ефективне використання з метою вилучення з них максимально можливого 

прибутку. Управління фінансовими ресурсами – це процес прийняття 

ефективних управлінських рішень, які поєднують у собі досвід професіоналів і 

певні умови, що складаються в конкретний момент часу і потребують 

виконання оперативних і стратегічних завдань. Успіх управління фінансовими 

ресурсами прямо залежить від структури капіталу підприємства. Структура 

капіталу може сприяти або перешкоджати зусиллям компанії по збільшенню її 

активів. Вона також прямо впливає на норму прибутку, оскільки компоненти 



прибутку з фіксованим відсотком, що виплачуються за борговими 

зобов'язаннями, не залежать від прогнозованого рівня активності компанії. 

Також великого значення набуває контроль руху фінансових потоків на 

підприємстві. Підприємствам важливо розуміти, де можна знайти дефіцитний 

фінансовий ресурс для підтримки бізнесу, як оптимізувати фінансові потоки, 

тим самим зменшити ризики зниження ліквідності і виключити ймовірність 

касових розривів. Кожне підприємство повинно розробляти  фінансові стратегії 

нарощування власних фінансових ресурсів за рахунок оптимізації товарного 

асортименту і зниження собівартості товару, що продається (продажі нових 

товарів і виробів, збільшення обсягів продажів, зниження витрат); інвестувати 

кошти в проекти, орієнтовані на стратегічний розвиток; зменшувати термін 

оборотності і підвищувати рентабельність за рахунок зниження витрат і 

збільшення виручки; вдосконалювати  існуючу амортизаційну політику 

підприємства; підвищувати кваліфікацію працівників фінансового підрозділу 

для застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, 

інструментів в управлінні підприємством.[1,3] 

Можна зробити висновок, що наявність в достатньому розмірі фінансових 

ресурсів, їх ефективне використання визначають хороший фінансовий стан 

підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому 

зв'язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення 

власних фінансових ресурсів та ефективне їх використання з метою підвищення 

ефективності роботи підприємства в цілому та в своєчасному обороті коштів, 

що знаходить відображення в результатах господарської діяльності 

підприємства. 
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