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РЕФЕРАТ
В тексті: сторінки 103, рисунків 15, таблиць 20; використано літературних джерел 41.

    Предмет дослідження: процеси організаційно-економічного механізму формування та 
розвитку ресурсно-фінансового потенціалу підприємства. Об’єкт дослідження: теоретико-
методологічні та прикладні засади формування та підвищення ресурсно-фінансового 
потенціалу підприємства.
    Досліджено сутнісне трактування ресурсно-фінансового потенціалу,необхідне для 
результативного управління наявними ресурсами, раціонального їх використання, 
розробки важелів пристосування до сучасних умов ведення фінансово-господарської 
діяльності. Визначено, що формування ресурсно-фінансового потенціалу підприємства є 
безперервним процесом, який повиненпіддаватися постійному моніторингу з боку 
управлінського персоналу,систематизовано різновиди потенціалу виробничих систем. 
Охарактеризовані зовнішні і внутрішні джерела формування ресурсно-фінансового 
потенціалу промислового підприємства. Виділено проблемні аспекти діяльності
підприємства, на вирішення яких має бути націлений процес формування і розвитку 
ресурсно-фінансових можливостей підприємства. Зроблено висновок про те, що для 
управління фінансово-господарською діяльністю, в тому числі і для розвитку потенціалу, 
повинен бути використаний результативно-ресурсний підхід.
 
     Ключові слова: ресурсно-фінансовий потенціал, організаційно-економічний механізм,
управління ресурсно-фінансовим потенціалом підприємства.

     The essential interpretation of the resource and financial potential, necessary
for the effective management of available resources, their rational use and the development of 
adaptation levers to the current conditions of financial and economic activity are explored. 
It is determined that the formation of resource and financial potential of the enterprise is a 
continuous process, which should be constantly monitored by management personnel. 
Varieties of a potential of production systems are systematized. The external and internal sources 
of formation of the resourcefinancial potential of the industrial enterprise are described. The 
problematic aspects of the activity of the enterprise, at the solution of which the process of
formation and development of resource and financial opportunities of management
should be aimed, are identified. It is concluded that for the management of financial
and economic activity and the development of the potential, in particular, a productive-resource 
approach should be used.

Keywords: economic development, management of economic development,
the development of enterprises. 



РЕФЕРАТ

   
Предмет дослідження: процеси організаційно-економічного механізму 
формування та розвитку ресурсно-фінансового потенціалу підприємства. 
Об’єкт дослідження: теоретико-методологічні та прикладні засади 
формування та підвищення ресурсно-фінансового потенціалу підприємства. 
Досліджено сутнісне трактування ресурсно-фінансового потенціалу, 
необхідне для результативного управління наявними ресурсами, раціонального 
їх використання, розробки важелів пристосування до сучасних умов ведення 
фінансово-господарської діяльності. Визначено, що формування ресурсно- 
фінансового потенціалу підприємства є безперервним процесом, який повинен 
піддаватися постійному моніторингу з боку управлінського персоналу, 
систематизовано різновиди потенціалу виробничих систем. Охарактеризовані 
зовнішні і внутрішні джерела формування ресурсно-фінансового потенціалу 
промислового 
підприємства. 
Виділено 



проблемні 
аспекти 
діяльності 
підприємства, на вирішення яких має бути націлений процес формування і 
розвитку ресурсно-фінансових можливостей підприємства. Зроблено висновок 
про те, що для управління фінансово-господарською діяльністю, в тому числі і 
для розвитку потенціалу, повинен бути використаний результативно-ресурсний 
підхід. 
Ключові 
економічний 
слова: 
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управління 
потенціал, 
організаційно- 
ресурсно-фінансовим 
потенціалом 
підприємства. 
Исследована сущностная трактовка ресурсно-финансового потенциала, 
необходимая 
для 
результативного 
управления 
имеющимися 
ресурсами, 
рационального их использования, разработки рычагов приспособления к 
современным 
условиям 
ведения 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Определено, что формирование ресурсно-финансового потенциала предприятия 
является непрерывным процессом, который должен подвергаться постоянному 
мониторингу со стороны управленческого персонала, систематизированы виды 
потенциала производственных 
внутренние источники 
систем. 
формирования 
Охарактеризованы 
ресурсно-финансового 
внешние 
и 
потенциала 
промышленного предприятия. Выделены проблемные аспекты деятельности 



предприятия, на решение которых должен быть нацелен процесс формирования 
и развития ресурсно-финансовых возможностей предприятия. Сделан вывод о 
том, что для управления финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 
и для развития потенциала, должен быть использован результативно-ресурсный 
подход. 
Ключевые слова: ресурсно-финансовый потенциал, организационно- 
экономический механизм, управления ресурсно-финансовым потенциалом 
предприятия. 
The essential interpretation of the resource and financial potential, necessary 
for the effective management of available resources, their rational use and the 
development of adaptation levers to the current conditions of financial and economic 
activity are explored. It is determined that the formation of resource and financial 
potential of the enterprise is a continuous process, which should be constantly 
monitored by management personnel. Varieties of a potential of production systems 
are systematized. The external and internal sources of formation of the 
resourcefinancial potential of the industrial enterprise are described. The problematic 
aspects of the activity of the enterprise, at the solution of which the process of 
formation and development of resource and financial opportunities of management 
should be aimed, are identified. It is concluded that for the management of financial 
and economic activity and 
the development of the potential, in particular, a 
productive-resource approach should be used. 
Keywords: economic development, management of economic development, 
the development of enterprises. 


