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У статті узагальнено підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства
та ключові аспекти управління ними на сучасному етапі розвитку економіки України.
Підкреслено, що фінансові ресурси підприємства завжди мають грошову форму і розпод"
ільний характер, мобілізуються з різних джерел, необхідні для забезпечення фінансуван"
ня простого та розширеного відтворення.
З метою забезпечення достатності обсягу фінансових ресурсів, оптимальності джерел
їх формування та високої ефективності використання на підприємстві пропонується орган"
ізувати систему управління фінансовими ресурсами, основними елементами якої є об'єкт
і суб'єкт управління, цілі, завдання, фінансові нормативи, принципи, методи, інформац"
ійне забезпечення.
Визначено, що використання прогресивних методів управління фінансовими ресурса"
ми підприємства пов'язане із застосуванням депозитарних розписок, похідних цінних па"
перів, корпоративних облігацій для залучення фінансових ресурсів з національного та
міжнародного фінансового ринку. Встановлені причини обмеженості використанняцих
методів управління фінансовими ресурсами для вітчизняних підприємств у сучасних умо"
вах господарювання.
Доведено, що управління формуванням фінансових ресурсів, управління використан"
ням фінансових ресурсів та управління структурою фінансових ресурсів є головними підси"
стемами системи управління фінансовими ресурсами підприємства. Обгрунтовано по"
слідовність етапів управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання.
In article approaches to determination of enterprise financial resources essence and key
aspects of theirs management at the present stage of Ukraine economy development are
generalized. It is emphasized that enterprise financial resources always have the cash form
and distribution nature, will be mobilized from different sources, are necessary to ensure simple
and extension financing of reproduction.
On purpose to ensuring sufficiency of financial resources amount, providing optimality of
sources of their forming and high efficiency of use it is offered to organize a financial resources
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management system at the enterprise which basic elements are the object and the subject of
management, purpose, tasks, financial standard rates, principles, methods, information
support.
It is determined that use of progressive methods of enterprise financial resources
management is connected with application of depositary receipts, derivative securities,
corporate bonds for attraction financial resources from national and international financial
market. The reasons of use restrictions of these methods of financial resources management
for domestic enterprises in modern conditions of managing are established.
It is emphasized that management of financial resources forming, management of financial
resources use and management of financial resources structure are the main subsystems of
enterprise financial resources management.
The sequence of stages of enterprise financial resources management is proved.

Ключові слова: фінансові ресурси, підприємство, управління фінансовими ресурсами, система, методи
управління.
Key words: financial resources, enterprise, financial resources management, system, methods of management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економіці України останніми роками спостеріга
ються негативні кризові явища, а саме, скорочення на
ціонального виробництва, обмеженість можливостей
залучення коштів з фінансового ринку, високі валютні і
кредитні ризики. За таких умов гостро постає пробле
ма підвищення прибутковості вітчизняних підприємств,
що є необхідною передумовою стабілізації соціально
економічної ситуації в країні.
У теперішній час багато суб'єктів господарювання
мають незадовільний фінансовий стан, відчувають не
стачу фінансових ресурсів для забезпечення як розши
реного, так і простого відтворення завдяки недостат
ності власних коштів і недоступності окремих зовнішніх
джерел фінансових ресурсів, а також низької ефектив
ності їх використання. Тому на підприємствах виникає
необхідність організації ефективного управління їх
фінансовими ресурсами для вирішення вказаних про
блем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток теоретикометодичних
засад щодо управління фінансовими ресурсами підприє
мства внесли такі відомі учені, як М.Д. Білик, І. Т. Бала
банов, І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, О.Д. Василик, В.Г. Бєло
ліпецький, А.Г. Загородній, І. В. Зятковський, В.В. Ко
вальов, М.Я. Коробов, В.М. Опарін, К.В. Павлюк,
А.М. Поддєрьогін, О.Р. Романенко, В.М. Федосов, А.С. Фі
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лімоненков, С.В. Хачатурян та ін. Але дотепер трива
ють дискусії щодо визначення сутності фінансових ре
сурсів підприємства, джерел їх формування. Потребу
ють подальшого дослідження теоретичні та методичні
підходи щодо організації цілісної системи управління
фінансовими ресурсами підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретикометодичних
засад щодо управління фінансовими ресурсами підприє
мства та виявлення їх особливостей на сучасному етапі
розвитку економіки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з фундаментальних понять фінансів підприє
мства є фінансові ресурси, які в економічній літературі
трактуються як грошові кошти, які є в розпорядженні
підприємства, грошові доходи і надходження підприє
мства, грошовий капітал підприємства, грошові фонди,
частина коштів підприємства в фондовій і не фондовій
формах (табл. 1).
Таким чином, можна стверджувати, що фінансові
ресурси — це мобілізовані з власних і зовнішніх дже
рел грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні
підприємства у фондовій та не фондовій формах та
призначені для виконання його фінансових зобов'я
зань, фінансування поточних витрат і витрат, пов'яза
них з розширеним відтворенням. Специфіка фінансо
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Таблиця 1. Визначення сутності фінансових ресурсів підприємства
Ⱥɜɬɨɪ
Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜ ȱ.Ɍ. [1]
Ʉɿɪɟɣɰɟɜ Ƚ.Ƚ. [6],
Ɋɨɞɢɨɧɨɜɚ ȼ. Ɇ. [10]
ȼɚɫɢɥɢɤ Ɉ.Ⱦ. [4],
Ʉɨɪɨɛɨɜ Ɇ.ə. [8]
Ʉɨɜɚɥɟɜ Ⱥ.Ɇ.,
Ʌɚɩɭɫɬɚ Ɇ.Ƚ.,
ɋɤɚɦɚɣ Ʌ.Ƚ. [7]
Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ Ɉ.Ɋ. [11]
Ɏɿɥɿɦɨɧɟɧɤɨɜ Ⱥ.ɋ. [13]
Ȼɚɧɞɭɪɤɚ Ɉ.Ɇ.,
Ʉɨɪɨɛɨɜ Ɇ.ə.,
Ɉɪɥɨɜ ɉ.ȱ. [2]
ɉɨɞɞɟɪɶɨɝɿɧ Ⱥ.Ɇ. [9]
ɏɚɱɚɬɭɪɹɧ ɋ.ȼ. [14]

ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɮɨɧɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɿ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ
Ⱥɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɿɝ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ
ȼɥɚɫɧɢɣ, ɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɮɨɧɞɢ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɰɿɥɹɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ, ɳɨ ɽ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɝɪɨɲɨɜɿ ɮɨɧɞɢ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ,
ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟ ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ
ɑɚɫɬɢɧɚ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭ ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɿ ɧɟɮɨɧɞɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

вих ресурсів підприємства полягає у тому, що вони зав
жди мають грошову форму і розподільний характер,
мобілізуються з різних джерел, необхідні для забез
печення фінансування простого та розширеного
відтворення.
У процесі своєї діяльності підприємства викорис
товують власні і позикові фінансові ресурси. До влас
них джерел фінансових ресурсів підприємства відно
сять внески засновників і акціонерів (відображають
ся у звітності підприємства як зареєстрований, додат
ковий капітал), амортизаційні відрахування, чистий
прибуток. К основним позиковим джерелам відносять
довгострокові і короткострокові позики усіх видів, ви
пуск облігацій, кредиторську заборгованість підприє
мства.
Фінансові ресурси можуть генеруватися в середині
підприємства (чистий прибуток, амортизаційні відраху
вання) або залучаються їм з зовнішніх джерел (випуск
акцій, облігацій, залучення банківського, комерційно
го, кредиту тощо).
Фінансові ресурси є об'єктом загальної системи
фінансового менеджменту підприємства, яка є систе
мою принципів і методів розробки і реалізації управ
лінських рішень, пов'язаних з формуванням, розпод
ілом і в икорис та ння м фінансових рес урсів
підприємств і організацією обороту його грошових
засобів [3, с. 33].
Метою управління фінансовими ресурсами є забез
печення діяльності підприємства оптимальним обсягом
фінансових ресурсів у кожний конкретний період часу
відповідно до напрямів його розвитку, організація фор
мування необхідного рівня та раціонального викорис
тання фінансових ресурсів, максимізація прибутку та за
безпечення підвищення ринкової вартості підприємства
[12].
Система управління фінансовими ресурсами є су
купністю форм і методів, на основі яких здійснюється
управління грошовим оборотом та фінансовими ресур
сами. Така система буде вважатися ефективною лише
тоді, коли вона надасть можливість не лише раціональ
но використовувати наявні ресурси, а й забезпечити
системний пошук можливостей подальшого розвитку
підприємства [5]. Спираючись на праці [3; 5; 12; 15] у

таблиці 2 наведена уточнена характеристика елементів
системи управління фінансовими ресурсами підприєм
ства.
У таблиці 2 конкретизовано цілі, завдання та об'єкт
управління фінансовими ресурсами підприємства, в ок
ремій елемент виділено інформаційне забезпечення.
Слід звернути увагу на наведену у таблиці 2 класифіка
цію методів управління фінансовими ресурсами підприє
мства. Автор повністю згоден з точкою зору В.К. Да
нилко [5], який поділів методи на традиційні і прогре
сивні.
Прогресивні методи управління фінансовими ре
сурсами підприємства грунтуються на застосуванні
цінних паперів широкого функціонального складу
(депозитарні розписки, похідні цінні папери, різно
манітні корпоративні облігації), широких можливо
стях виходу підприємств те тільки на національний,
а й на міжнародний фінансовий ринок. Але застосу
вання цих прогресивних методів управління фінан
с ов им и ре с у рс а м и в діяль нос ті в ітч из няних
підприємств дуже обмежено або взагалі неможли
во, оскільки:
— у підприємства низький рівень інвестиційної при
вабливості, що перешкоджає успішному розміщенню
емітованих цінних паперів;
— доступ до міжнародних фінансових ринків мають
головним чином крупні корпорації, а не малий та се
редній бізнес;
— присутні великі накладні витрати, пов'язані з емі
сією цінних паперів, що знижує економічну ефективність
залучення коштів з фондового ринку;
— працівники фінансової служби на підприємстві не
володіють необхідними знаннями та вміннями застосу
вати вказані методи управління фінансовими ресурса
ми.
Стосовно традиційних методів управління фінансо
вими ресурсами, то збільшення позикового капіталу
вітчизняних підприємств шляхом залучення банківських
кредитів стримується обмеженістю кредитних ресурсів,
значними розмірами плати за їх використання, високи
ми кредитними і валютними ризиками.
З нашої точки зору, система управління фінансо
вими ресурсами підприємства повинна включати три го

81

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Складові системи управління
фінансовими ресурсами підприємства
ȿɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɉɛ’ɽɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɋɭɛ’ɽɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɐɿɥɿ

Ɂɚɜɞɚɧɧɹ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ
Ɇɟɬɨɞɢ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ;
ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɨɛɫɹɝ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɤɪɭɝɨɨɛɿɝ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɝɪɨɲɨɜɿ ɮɨɧɞɢ, ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;
ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (ɨɤɪɟɦɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɬɨɳɨ), ɹɤɚ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɭ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɮɿɪɦɢ;
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ;
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɿɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɨɳɨ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɧɚɣɜɢɝɿɞɧɿɲɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭɦɨɜɚɯ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ;
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɿ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ,
ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
ȼɚɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜɧɨɬɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ, ɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
1. Ƚɪɭɩɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ:
1.1. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɿɞ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɬɚ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
1.2. ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɨɤ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ;
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɧɚ ɚɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
2. Ƚɪɭɩɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ:
2.1. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
2.2. ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɜɟɤɫɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ
ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ «ɪɟɩɨ».
3. Ƚɪɭɩɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ: ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɭ ɥɿɡɢɧɝ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɞɚɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)

ловних підсистеми: управління формуванням фінансо
вих ресурсів, управління використанням фінансових
ресурсів та управління структурою фінансових ре
сурсів.
Для побудови ефективної системи управління
фінансовими ресурсами підприємства доцільно врахо
вувати наступні вимоги: існування причиннонаслідко
вих зв'язків між елементами системи; динамічність,
здатність до зміни якісного стану; володіння парамет
ром, вплив на який дає можливість зміни протікання
економічного процесу [15].
У сучасних умовах господарювання процес управ
ління фінансовими ресурсами підприємства складаєть
ся з таких основних етапів:
1. Виявлення та формулювання проблеми або не
реалізованих можливостей, цілей і завдань управління
фінансовими ресурсами.
2. Звернення до досвіду менеджерів з приводу
управління фінансовими ресурсами (визначення почат
кових даних системи, визначення критеріїв ефектив
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ності, визначення альтернативних шляхів розв'язання
проблеми).
3. Визначення з альтернативних рішень найкращо
го.
4. Прийняття управлінського рішення і його реалі
зація.
5. Аналіз результатів прийнятого рішення з по
гляду можливих способів його модифікації чи зміни,
а також їх врахування в процесі накопичення досві
ду, який може бути використаний у майбутньому [5;
12].

ВИСНОВКИ
Прибутковість і можливості розвитку підприєм
ства залежать від забезпеченості його господарсь
кої діяльності фінансовими ресурсами, їх достат
ності, оптимальності обсягу і структури джерел
формування та використання. Підвищення ефектив
ності виробничогосподарської діяльності підприє
мства відбувається в результаті обгрунтованого
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прийняття рішень щодо управління його фінансови
ми ресурсами. Тому на вітчизняних підприємствах
необхідно організувати систему управління фінансо
вими ресурсами, яка характеризується взаємозв'яз
ком та безперервною взаємодією об'єкту та суб'єкту
управління.
Фінансової службі слід застосовувати прогресивні
методи управління фінансовими ресурсами, здійсню
вати постійний пошук додаткових зовнішніх джерел за
лучення коштів для фінансування розширеного відтво
рення на підприємстві. Сформульовані теоретикоме
тодичні положення щодо управління фінансовими ре
сурсами підприємства виступають науковою базою по
дальших досліджень щодо розробки механізмів фор
мування та використання фінансових ресурсів вітчиз
няних підприємств на сучасному етапі розвитку еконо
міки.
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