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У статті досліджено та узагальнено теоретичні аспекти аналізу фінансових ресурсів 
підприємств. Запропоновано напрями вдосконалення формування та управління 
фінансовими ресурсами для ефективної фінансової діяльності підприємства. 
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В статье исследованы и обобщены теоретические аспекты анализа финансовых 
ресурсов предприятий. Предложены направления совершенствования формирования и 
управления финансовыми ресурсами для эффективной финансовой деятельности 
предприятия. 
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The article analyzes and generalises theoretical aspects of the analysis of financial resources of 
enterprises. Directions improve the formation and management of financial resources for 
effectively financial activity.  
Keywords: analysis, financial resources, management, enterprise. 
 

В сучасних умовах управління фінансовими ресурсами підприємств стає актуальним 

та необхідним. Саме вони відіграють вирішальну роль в ефективному функціонуванні 

підприємств і є визначальним фактором у процесі розширеного відтворення. Сьогодні 

однією з найважливіших причин кризової ситуація на багатьох підприємствах є неефективне 

управління фінансовими ресурсами. Необхідність дослідження процесів формування, 

розміщення, використання та управління фінансовими ресурсами підприємств обумовлена 

насамперед основними принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної 

діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів 

виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх 

успіху в конкурентному середовищі. 

В працях таких науковців, як О. Гудзь, І. Демко, В. Івахненко, М. Коробов, 

М. Кужельний, Л. Лахтіонова, Є. Мних, В. Опарін, Т. Романенко, І. Фаріон та ін. висвітлено 

теоретичні та практичні аспекти аналізу формування і використання фінансових ресурсів 

підприємств. Суттєвий теоретико-методологічний внесок із питань фінансового аналізу 

зробили такі вчені, як І. Бланк, А. Поддєрьогін, Р. Федорович, М. Чумаченко, А. Шеремет та 

ін. Незважаючи на значні наукові досягнення в цій галузі, ряд питань, що стосуються 
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методологічних та організаційних аспектів аналізу фінансових ресурсів підприємств, 

вимагають подальшого вивчення. 

Метою статті є аналіз фінансових ресурсів та шляхи підвищення ефективності 

управління ними з метою покращення фінансової діяльності підприємства.  

Фінансові ресурси – сукупність усіх високоліквідних наявних активів, які перебувають 

у розпорядженні підприємства та призначені для виконання фінансових зобов’язань і 

розширеного відтворення, пов’язуючи їх обсяг та склад із платоспроможністю  підприємства 

[2]. 

Важливий елемент загальної системи управління підприємством є аналіз фінансових 

ресурсів підприємства. Загалом проведення аналізу дає можливість якісно оцінити 

управлінські рішення, визначити вичерпність і достовірність інформаційного забезпечення 

для їх обґрунтування, виявити можливість та оцінити ризик господарського чи фінансового 

маневру, дати характеристику стратегії і тактики функціонування суб’єкта господарювання. 

У процесі аналізу фінансових ресурсів підприємства вирішується низка важливих 

завдань:  

� загальна оцінка забезпечення підприємства фінансовими ресурсами;  

� визначення оптимального розміру, складу і структури фінансових ресурсів 

підприємства;  

� аналіз ефективності використання і розміщення фінансових ресурсів підприємства;  

� обґрунтування фінансової стратегії підприємства;  

� вивчення впливу факторів на процеси формування і використання фінансових ресурсів 

підприємства;  

� аналіз темпів змін фінансового забезпечення підприємства; 

� виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності управління фінансовими 

ресурсами підприємства;  

� розроблення проекту управлінського рішення для усунення виявлених недоліків та 

освоєння резервів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства [1]. 

Фінансова діяльність будь-якого підприємства має бути направлена на забезпечення 

систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, тобто на 

ефективне управління фінансовими ресурсами. Саме ефективне управління фінансовими 

ресурсами підприємства дозволяє: 

– визначити оптимальний обсяг та структуру оборотних активів;  

– мінімізувати витрати на фінансування та підтримку певного їх обсягу;  

– визначити аспекти управління чистим оборотним капіталом підприємства;  

– забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства;  

– сформувати оптимальний обсяг товарно-матеріальних запасів;  

– оптимізувати управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами. 

Для здійснення аналізу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 

розглянемо структуру майна (табл. 1) та коефіцієнт абсолютної  ліквідності (табл. 2). За 

даними форми 1 «Баланс» фінансової звітності сформуємо таблиці. 

Таблиця 1 

Аналіз джерел формування капіталу ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 

Показники 
2016 рік 2017 рік 2018 рік 

тис. грн  ПВ, % тис. грн  ПВ, % тис. грн  ПВ, % 

Капітал разом 215555 100 362082 100 414705 100 

Власний капітал 42749 19,83 57615 15,91 31460 7,59 

Залучений капітал 172806 80,17 304467 84,09 383245 92,41 
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Як свідчать дані таблиці, протягом 2016-2018 рр. підприємство більшою мірою 

фінансується за рахунок залучених коштів, що породжує собою неспроможність 

підприємства забезпечити ефективний розвиток за рахунок власних джерел, своєчасність 

розрахунків за своїми зобов’язаннями, недостатній рівень фінансової стійкості та залежність 

від зовнішнього фінансування, підвищення ступеня ризику у фінансовій діяльності. Дуже 

важливим у покращенні фінансового стану є пошук оптимального співвідношення власного 

та залученого капіталу, яке забезпечило б мінімальний фінансовий ризик за максимальної 

рентабельності власного капіталу. 

Таблиця 2 

Розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 

Показник 2016 2017 2018 

Гроші та їх еквіваленти 1293 126934 126934 

Оборотні активи 77775 276 374 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,009 0,006 0,008 

 

З проведеного дослідження видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає 

нормативному значенню, тобто нижче 0,2, що свідчить про нездатність підприємства 

погасити свої поточні зобов’язання наявними грошовими коштами. 

Розрахунок коефіцієнта платоспроможності проведемо за формулою 

                                        1 2 3
ПЛ

1 2 3

А 0,5А 0,3А
К

П 0,5П 0,3П

+ +
=

+ +
.                                                    (1) 

Таблиця 3 

Коефіцієнт платоспроможності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 

Показник 2016 2017 2018 

Кпл  0,181 0,196 0,202 

 

Згідно розрахунку коефіцієнт платоспроможності за період 2016–2018 роки мав 

тенденцію до збільшення, що свідчить про поступове покращення  структури активів і 

пасивів.  

Отже, 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.  

Підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами ПрАТ «Гнідавський 

цукровий завод» може шляхом [3]: пошуку оптимального співвідношення власного та 

залученого капіталу; продажу своєї дебіторської заборгованості (факторинг); розширення 

ринків збуту, надання знижок споживачам; використання векселів при продажі товарів та 

наданні послуг;  продажу чи здачі в оренду неприбуткових основних засобів підприємства;   

управління запасами. 
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