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СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах одним з найважливіших факторів, що зумовлює масштаби і темпи розвитку 

підприємства, його нішу та стратегію на ринку є обсяг і структура фінансових ресурсів, які перебувають у 

розпорядженні підприємства. Пошук фінансових джерел функціонування та розвитку підприємства, 

забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набувають важливого значення в роботі 

фінансових служб підприємств, організацій, установ за умов ринкової трансформації національної 

економіки. 

Дослідженням сутності, джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів 

підприємства займались такі вітчизняні вчені-економісти: Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., 

Загородній А. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші. 

Фінансові ресурси підприємства утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності 

господарюючих суб’єктів шляхом отримання грошей за продані товари, вироблені ними, а також 

мобілізації коштів на фінансовому ринку. Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства 

відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, – у активі балансу.Формування 

фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при 

здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок 

використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім 

залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств виступають як складова 

фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх 

надходження. 

Власний і позиковий капітал підприємства, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і 

бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов’язання (довгострокові і 

короткострокові) перед конкретними власниками – державою, юридичними і фізичними 

особами.Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним 

капіталом розуміється загальна сума засобів, що належать підприємству на правах власності й 

використовується ним для формування активів. Структура статей цього розділу дозволяє чітко 

ідентифікувати спочатку інвестовану його частину (тобто суму засобів, вкладених власниками 

підприємства у процесі його створення) і накопичену його частку у процесі здійснення ефективної 

господарської діяльності. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить 

залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків учасників) або акціонерного 

(шляхом додаткової емісії й реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безоплатна фінансова допомога (як правило, 

така допомога надається лише окремим державним підприємствам різного рівня). У число інших зовнішніх 

джерел формування власних фінансових ресурсів входять безкоштовно передані підприємству матеріальні 

й нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу[1]. 

Крім власного капіталу, фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок залучених і 

позикових джерел. До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську заборгованість за 

товари, роботи, послуги, а також усі види поточних зобов'язань підприємства. До складу позикових 

фінансових ресурсів входять довгострокові і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові 

фінансові зобов'язання, пов'язані з залученням позикових засобів (крім кредитів банків), на які 

нараховуються відсотки, та інше. 

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та структуру фінансових ресурсів 

підприємства. Так, підвищення частки власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність 

підприємств. Висока частка залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує 

додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, 

зменшує ліквідність балансу підприємства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально 

продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів. 

До створення підприємства засновники визначають необхідний розмір фінансових ресурсів, який 

обмежується: видом фінансово-господарської діяльності та обсягом виробництва і продажу; законодавчо 



зафіксованим мінімальним розміром статутного фонду[3]. 

В процесі господарської діяльності підприємства, фінансові ресурси використовуються на придбання 

основних і оборотних засобів, виробництво продукції, яка реалізується за визначеною ціною. Отже, 

виручка від реалізації включає спожиту вартість оборотних та основних засобів в сумі амортизаційних 

відрахувань, а також нараховану заробітну плату, визначений прибуток, податки, відсотки. Виручка від 

реалізації товарів, робіт, послуг, яка надійшла на банківський рахунок підприємства, створює передумову 

для формування фінансових ресурсів підприємств (надходження та повернення).При створенні  

підприємств джерела формування фінансових  ресурсів залежать від форми власності, на основі якої 

створюється підприємство. Так, при створенні державних підприємств фінансові ресурси формуються за 

рахунок бюджету, засобів вищих органів керування, засобів інших аналогічних підприємств при їх 

реорганізації та ін. Перед тим як звертатись до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, 

повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрішніх джерел. Оскільки 

основними плановими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів є сума чистого 

прибутку й амортизаційні відрахування, то насамперед у процесі планування цих показників необхідно 

передбачити можливість їх росту за рахунок різних резервів. 

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових 

ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності 

підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування 

різних цільових фінансових фондів, а в остаточному підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства 

[5]. 

Хоча основу будь-якого бізнесу становить власний капітал, на підприємствах ряду галузей економіки 

обсяг використовуваних позикових коштів значно перевищує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим 

управління залученням і ефективним використанням позикових коштів є однією з найважливіших функцій 

управління фінансами, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів 

господарської діяльності підприємства. 

Проблеми формування фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві. Вони пов’язані з 

особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств; державною 

регуляторною політикою щодо формування фінансових ресурсів підприємств, вплив якої зростає за умов 

державної монополії на виробництво продукції. Однак в сучасних умовах підприємства недостатньо 

забезпечені фінансовими ресурсами через відсутність та недостатність відповідних джерел їх формування. 

Значна кількість підприємств є збитковими, що суттєво обмежує власні джерела формування фінансових 

ресурсів. Залучення банківських кредитів супроводжується зростанням плати за їх використання, що 

призводить до збільшення операційних витрат та збитковості підприємств. Тому кожному суб’єктові 

господарювання необхідно раціональніше використовувати свої ресурси, зменшити кількість кредитів і 

зобов’язань. А державі необхідно, особливо в даних  умовах, забезпечити сталість економіки та покращити 

нормативну базу, що дозволить підприємствам бути захищеними і функціонувати навіть в кризових 

ситуаціях. 
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