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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ У 

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 
 
Постановка проблеми. Фінансові ресурси виступають одним із найбільш важливих 

для забезпечення діяльності суб’єктів господарювання видом ресурсів. Значущість фінансо-
вих ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства зумовлюється їх здатністю 
швидко трансформуватися у матеріальні, нематеріальні, технологічні, інноваційні та інші 
види ресурсів. Від доцільно обраних джерел фінансування діяльності підприємства та на-
прямів їх використання залежить збереження суб’єкта господарювання та його подальший 
розвиток. На жаль, сьогодні підприємства найчастіше обмежені у виборі фінансових ресур-
сів через їх недоступність, власних джерел коштів при цьому виявляється недостатньо і ви-
користовуються вони не завжди ефективно.  

Отже, слід зазначити, що однією з найважливіших проблем, з якою стикаються 
суб’єкти господарювання в умовах українського сьогодення, є недостатня ефективність ор-
ганізації управління їх фінансовими ресурсами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо фінансових ресурсів пі-
дприємства висвітлені у працях вчених: Гукасьяна Г.М., Веретенникової А.Б., Ковалева А. 
І., Привалова А. Н., Горбаня А.А., Коробова М.Я., Журавля Т.М., Михайленка Р.М., які на-
дають можливість ознайомлення з окремими напрямами формування та управління фінансо-
вими ресурсами.  

Метою цієї статті є виявлення основних особливостей формування та управління фі-
нансовими ресурсами підприємств України в умовах ринкової економіки. 

Основні результати дослідження. Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові 
кошти, що є в розпорядженні підприємства. Вони формуються ще до початку діяльності пі-
дприємства в процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для забезпе-
чення виробничо-господарської діяльності, розширення і розвитку виробництва. 

У своїй діяльності підприємства можуть використовувати власні фінансові ресурси, тобто 
ті, що сформовані за рахунок власних джерел, а також залучені – ті, що знаходяться в тимчасо-
вому користуванні на обумовлених засадах (табл.1). За джерелами формування фінансові ресу-
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рси розподіляються на зовнішні (залучення акціонерного капіталу або додаткових внесків влас-
ників, отримання кредитів, облігаційні займи, фінансова допомога), та внутрішні (реінвестова-
ний прибуток, рефінансована дебіторську заборгованість, дезінвестиції та ін.) [1]. 

 
Таблиця 1 

Джерела формування фінансових ресурсів підприємств* 

Власні Позикові Залучені 
Частина прибутку, яка спрямо-
вується на розвиток виробницт-
ва; амортизаційні відрахування; 
доходи від реалізації основних 
засобів; частина залишків обо-
ротних активів, котра і мобілі-
зується; емісія цінних паперів. 

Довгострокові кредити 
банків та інші кредитні 
ресурси; цільовий дер-
жавний кредит, спря-
мований на конкретний 
вид інвестування. 

Внески сторонніх віт-
чизняних і зарубіжних 
інвесторів (грант, безпо-
воротна фінансова допо-
мога). 

* – Джерело: [2] 
Фінансові ресурси підприємства формуються: під час заснування підприємства (внески за-

сновників у статутний фонд); внаслідок здійснення фінансово-господарської діяльності (нероз-
поділений прибуток, амортизаційний фонд); у разі операцій на фінансовому ринку (від емісії 
акцій, облігацій та ін. цінних паперів, а також кредитні інвестиції); у порядку розподілу грошо-
вих коштів (бюджетні субсидії, грошові відшкодування, інші види ресурсів) [3]. 

Формування фінансових ресурсів є надзвичайно важливою складовою у функціонуванні 
суб’єкта господарювання та потребує узгодження дій системи управління підприємством, а від 
управлінського персоналу цілої низки знань, умінь та досвіду за різними напрямами [4]. 

Управління фінансовими ресурсами підприємств трактується як:  
– один з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-господарської 

діяльності підприємства в сучасних умовах;  
– діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму підприємства, коорди-

нування фінансових операцій, забезпечення їх впорядкування та точного «балансування»;  
– процес управлінських дій у сфері формування та використання грошових коштів фо-

ндового та не фондового характеру.  
Управління фінансовими ресурсами може бути спрямоване на досягнення таких цілей: 

виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; уникнення банкрутства і великих фінан-
сових невдач; збільшення прибутку; зменшення витрат; забезпечення рентабельної діяльно-
сті і т.д.  

Схема прийняття рішень з управління фінансовими ресурсами підприємств наведена на 
рис. 1.  

Як бачимо з рис. 1, раціональне управління фінансовими ресурсами підприємств по-
винно включати такі етапи:  

– виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими ресурсами 
підприємств, що повинна бути вирішена на базі використання минулого досвіду та наявних 
даних;  

– прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів та його 
реалізація;  

– аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його модифіка-
ції чи зміни, а також врахування його результатів у процесі нагромадження досвіду, який 
може бути використаний у майбутньому [1]. 
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Рис. 1. Схема прийняття рішень з управління фінансовими ресурсами 

 
Досліджуючи фінансову діяльність підприємств України протягом 2012р., можемо сказа-

ти, що на багатьох із них виникла ситуація загрозливого характеру. 
Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України в січні-червні 2012 

року становив 29,249 млрд. грн., йдеться у повідомленні Державної служби статистики 
України. Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-червні 2012 
року проти аналогічного періоду 2011 року скоротився на 7,1% – до 88,755 млрд. грн. Із 
збитком січень-червень 2012 рік завершили 40,7% підприємств країни проти 43,9% у січні-
липні 2011 року. Сума збитку підприємств в першому півріччі 2012 року проти січня-червня 
2011 року збільшилася на 10,4% – до 59,506 млрд. грн. 

За даними Держкомстату, січень-червень 2012 року завершили із збитком 44% (у пер-
шому півріччі 2011 року – 45,8%) промислових підприємств України. Позитивний 
фінансовий результат (сальдо) підприємств промисловості за січень-червень 2012 року ста-
новив 11,126 млрд. грн.[5]. 

Висновки. З даних результатів дослідження, можемо сказати, що на сьогоднішній день 
підприємства України переживають не найкращі часи свого функціонування на ринку. Щоб 
покращити дану ситуацію, підприємства мають ефективно та повною мірою використовува-
ти фінансові ресурси та досконало управляти ними. Адже від ефективної організації та пра-
вильного управління фінансовими ресурсами підприємства залежить як його фінансово – 
економічний стан, так і стан на ринку в сучасних конкурентних умовах. Ефективне управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства здатне забезпечити підвищення ринкової варто-
сті і створити передумови для подальшого успішного функціонування та розвитку суб’єкта 
господарювання. 
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