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УДК 334.722  
САЛЬКОВА І. Ю. 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті здійснено дослідження фінансових ресурсів промислових підприємств, 
визначено основні джерела їх формування , подано класифікацію фінансових ресурсів, а 
також проведено оцінку процесів формування фінансових ресурсів промислових 
підприємств, та основних факторі впливу на даний процес. 

Ключові слова: сутність фінансових ресурсів, класифікація, джерела формування, фактори 
впливу. 

 
SALKOVА I. 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The article analyzes financial resources of industrial enterprises, determines the main 
sources of their formation, presents the classification of financial resources, and also evaluates the processes of 
formation of financial resources of industrial enterprises, and the main factors of influence on this process. 

Functioning in the current difficult operating conditions, which are caused by economic and political factors, industrial 
enterprises constantly carry out operations with financial resources, which can result in loss or increase of available financial 
potential. 

Since the unsuccessful formation and management of financial resources leads to negative consequences in the work of 
the enterprise and may lead to its elimination, the consideration of the question of the formation of financial resources of industrial 
enterprises becomes a matter of special urgency 

Key words: essence of financial resources, classification, source of formation, factors of influence. 

 
Постановка проблеми. Функціонуючи в сучасних складних умовах функціонування, що обумовлені 

економічними та політичними факторами, промислові підприємства постійно здійснюють операції з фінансовими 

ресурсами, результатом яких можуть стати втрати або приріст наявного фінансового потенціалу. Оскільки 

невдале формування і управління фінансовими ресурсами призводить до негативних наслідків у роботі 

підприємства та може призвести до його ліквідації, особливої актуальності набуває розгляд питання формування 

фінансових ресурсів промислових підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування фінансових ресурсів підприємств 

була висвітлена в працях як вітчизняних вчених-економістів, таких як: А.І.Балабанова, І.Т.Балабанова, 

В.Г.Білопецького, О.Д.Василика, Н.П.Злепко, М.Я.Коробова, Л.А.Лахтіонової, С.В.Мочерного, В.М.Опаріна, 

П.І.Орлова, О.Р.Романенко, М.І. Савлука, Г.Я.Шахової, С.І.Юрія Г., так і зарубіжних, серед яких: Дональдсона, 

Дж. С. Мілля, К. Макконнела, С. Брю та ін 

Формулювання цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування сутності фінансових ресурсів 

підприємств, їх ролі в економічній системі держави, питання оптимізації джерел їх формування та ефективного 

використання в фінансовій діяльності промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нестійка економічна ситуація в Україні створює ряд 

проблем на шляху формування фінансових ресурсів вітчизняних промислових підприємств в частині 

раціонального вибору джерел фінансових інвестицій, визначення методів формування структури фінансових 

ресурсів та оцінки ефективності їх використання. Це обумовлює необхідність розгляду і переосмислення 

існуючого досвіду в області формування фінансових ресурсів промисловими підприємствами. 

Системний підхід до управління фінансовими ресурсами підприємства вимагає побудови в основі бізнес-

процесів моделі формування оптимальної структури їх фінансування. Виділення даної проблеми як 

найважливішого елемента підвищення ефективності діяльності підприємства сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності за рахунок побудови ефективної політики управління фінансовими ресурсами 

підприємства, підвищує фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність, дозволяє своєчасно виявляти 

причини погіршення фінансового стану з метою ліквідації несприятливих впливів зовнішнього та внутрішнього 

середовища промислового підприємства. 

Фінансові ресурси є одним із найважливіших видів ресурсів, але в той же час досить складним для 

дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватися у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні 

та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства [1]. Також у період 

фінансової кризи підприємствам стає набагато складніше забезпечувати себе фінансовими ресурсами По суті вони 

є базисним ресурсом, без якого неможливе функціонування та розвиток підприємства. 

Фінансові ресурси підприємств - це засоби, які акумулюються підприємством із внутрішніх і зовнішніх 

джерел грошових фондів з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші 

види ресурсів, а також з метою досягнення високих фінансових результатів [3]. 



Фактори впливу на процеси формуваня 

фінансових ресурсів 

зовнішні внутрішні 

1. економічні процеси, які 

відбуваються в економіці країни; 

2. політична ситуація в країні; 

3. податкова політика; 

4. технологічний розвиток; 

5. платоспроможність споживачів; 

6. фінансово – кредитна 

законодавча база; 

7. соціальна ситуація в суспільстві; 

8. конкуренція; 

9. стан фінансового і страхового 

ринку 

випускається, її частка в загальному 

платоспроможному попиті; 

3. розмір сплаченого статутного 

капіталу; структура витрат, їх динаміка 

у порівнянні з прибутком; 

4. розмір фінансових ресурсів, 

включаючи запаси й резерви. 

структура продукції, що 2. 

певної галузі; 

належність підприємства до 1. 

Основними завданнями управління оптимальною структурою фінансових ресурсів та їх формуванням є 

визначення їх граничного обсягу фінансових ресурсів і співставлення їх з обмежуючими факторами впливу, 

нарощування структури фінансових ресурсів з метою підвищення успішності і ефективності розвитку підприємства, 

виявлення факторів, що впливають на фінансові результати. 

При формування фінансових ресурсів слід звернути увагу на стан фінансової стійкості підприємства та 

фактори, що на неї впливають. Отже, після проведеного дослідження було сформовано найістотніші фактори впливу 

на формування фінансових ресурсів промислових підприємств, що були подані на  рисунку1. 
Рис.1. Фактори впливу на процеси формуваня фінансових ресурсів промислових підприємств 

 

Отже, можна назвати такі основні внутрішні чинники, які істотно впливають на фінансову стійкість 

підприємства: належність підприємства до певної галузі; структура продукції, що випускається, її частка в загальному 

платоспроможному попиті; розмір сплаченого статутного капіталу; структура витрат, їх динаміка у порівнянні з 

прибутком; розмір фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви. Також вагомий вплив на підприємство і його 

фінансову стійкість спричиняють зовнішні фактори: економічні процеси, які відбуваються в економіці країни; 

політична ситуація в країні; податкова політика; технологічний розвиток; платоспроможність споживачів; фінансово – 

кредитна законодавча база; соціальна ситуація в суспільстві; конкуренція; стан фінансового і страхового ринку [5]. 

А.М. Поддєрьогін до основних джерел формування фінансових ресурсів підприємств відносить власні та 

залучені кошти. До власних належать: статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До 

залучених – отримані субсидії, кредити, пайові та інші внески, кошти, мобілізовані на фінансовому ринку. 

Класифікацію джерел формування фінансових ресурсів підприємств А.М. Поддєрьогін здійснює за таким основними 

ознаками: ресурси, що формуються під час заснування підприємств; формуються за рахунок власних і прирівняних до 

них коштів; мобілізуються на фінансовому ринку; ресурси, що надходять у порядку розподілу грошових надходжень 

[6]. 

Т.В. Романенко розглядає фінансові ресурси як матеріальне втілення фінансових відносин на рівні 

господарських суб’єктів, під якими, на її думку, слід розуміти акумульовані підприємством грошові кошти з різних 

джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб. Загальну суму фінансових ресурсів 

кожного підприємства вона визначає як сукупність коштів, що відображені в пасиві бухгалтерського балансу 

підприємства і складаються з наступних елементів: статутного фонду; резервного фонду; амортизаційного фонду; 

спеціального фонду; нерозподіленого прибутку; кредиторської заборгованості усіх видів, включаючи заборгованість з 

бюджетних платежів, із відрахувань на соціальне страхування, з оплати праці; короткострокових і довгострокових 

кредитів комерційних банків; коштів для фінансування капітальних вкладень та інших коштів [7, с. 248]. 



Класифікацію фінансових ресурсів підприємств Т.В. Романенко пропонує здійснювати за двома 

основними критеріями: 1) залежно від джерел формування: створені за рахунок власних і прирівняних до власних 

грошових надходжень; мобілізовані на фінансовому ринку; ресурси, що надходять у порядку перерозподілу; 2) за 

правом власності: власні кошти підприємства; залучені кошти; позикові фінансові ресурси [7, с. 250]. 

Розвиваючи класифікацію фінансових ресурсів підприємств, В.М. Опарін пропонує її здійснювати за 

такими основними ознаками: за кругообігом, за використанням, за правом власності. За кругообігом він розрізняє 

початкові фінансові ресурси, тобто ті, з якими підприємство починає свою діяльність і які концентруються у 

статутному фонді, і прирощені, тобто, отримані підприємством у результаті його діяльності у формі прибутку. За 

характером використання виділяє матеріалізовані фінансові ресурси, що вкладені в основні засоби, які постійно 

забезпечують виробничий процес, і ті, що перебувають в обігу – оборотні кошти. Знос основних засобів та їх 

оновлення за рахунок амортизаційних відрахувань є формою цільових фінансових ресурсів. За правом власності 

фінансові ресурси він поділяє на власні кошти підприємницької структури (залежно від форми власності це може 

бути приватний, пайовий чи акціонерний капітал), надані безоплатно державою з бюджету чи фондів цільового 

призначення та позичені, до яких відносяться отримані кредити [8]. 

Поряд з основними класифікаційними ознаками фінансових ресурсів підприємств, В.М. Опарін також 

виділяє конкретні їх види, що перебувають у розпорядженні підприємств: прибуток, амортизаційні відрахування, 

оборотні кошти, бюджетні асигнування, надходження з цільових фондів, кредити [8]. 

На думку Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєвої, Н.А. Гринюк та ін., фінансові ресурси  підприємства можна 

розглядати як капітал, який в свою чергу може бути поділений: 1) за об’єктом інвестування: на основний, що 

спрямований на фінансування необоротних активів підприємства та оборотний, що формує сукупність оборотних 

активів підприємства; 2) за метою використання: виробничий капітал, який інвестований в активи підприємства 

для здійснення поточної (операційної) діяльності; фінансовий капітал, що використовується для інвестування в 

грошові інструменти (депозитні вклади) та боргові фондові інструменти (облігації, депозитні сертифікати); 

спекулятивний капітал, що використовується під час здійснення спекулятивних, заснованих на різниці в цінах, 

фінансових операцій; 3) за належністю підприємству: власний капітал, який характеризує загальну вартість 

коштів підприємства, що належать  йому на правах власності; позиковий капітал, тобто, кошти, що залучаються 

підприємством для фінансування діяльності на загальних умовах кредитування (строковості, повернення, 

платності, забезпеченості) [9]. Кожному джерелу формування фінансових ресурсів притаманні певні як позитивні, 

так і негативні особливості, що обумовлює різний вплив власних і позикових коштів на діяльність підприємства. 

Власні фінансові ресурси підприємства характеризуються: простотою і швидкістю залучення; більш 

високою здатністю генерувати прибуток; забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, а отже, 

зниженням ризику банкрутства; збереженням повного управління і контролю з боку первинних засновників. 

Водночас обсяги залучення власних фінансових ресурсів є обмеженими, оскільки залежать від фінансових 

можливостей засновників та ефективності діяльності за попередній період. Збільшення розміру власних 

фінансових ресурсів, на відміну від позикових, стримує зростання рентабельності власних коштів – показника 

найбільш привабливого для власників підприємства. Залучення власних фінансових ресурсів 

супроводжується більш високою вартістю порівняно з альтернативними зовнішніми джерелами. 

На відміну від власних, позикові фінансові ресурси характеризуються достатньо широкими 

можливостями обсягів залучення і значним позитивним впливом на збільшення активів і зростання обсягів 

діяльності підприємства. Однак залучення позикових коштів пов’язане з деякими організаційними труднощами 

оформлення кредитної угоди, необхідністю мати згоду кредиторів та заставу у вигляді матеріальних цінностей або 

гарантій третіх осіб. Використання позикових фінансових ресурсів знижує також фінансову стійкість 

підприємства і збільшує ризик його неплатоспроможності. 

При формуванні фінансових ресурсів промислового підприємства слід враховувати їх склад та структуру. 

Їхні обсяги залежать від виду та розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва. При цьому 

обсяг фінансових ресурсів тісно пов’язаний з обсягом виробництва, ефективною роботою підприємства. Чим 

більший обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, тим більше обсяг власних фінансових 

ресурсів, і навпаки. Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їхнє ефективне використання 

визначають добрий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому 

зв’язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і 

найефективніше їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом. 

Формування з різних джерел фінансових ресурсів дає можливість підприємству вчасно інвестувати 

кошти в нове виробництво, забезпечувати розширення й технічне переозброєння діючих основних засобів, 

фінансувати наукові дослідження, розробки та їхнє впровадження та ін. Так в таблиці 1 наведено класифікацію 

фінансових ресурсів підприємства за різними характеристиками, які систематизовані автором. 



Таблиця 1 

Класифікація фінансових ресурсів підприємства 
Класифікаційна ознака Види фінансових ресурсів 

За видами господарської діяльності Операційні, інвестиційні, фінансові 

За джерелами формування Власні, позичені, залучені 

За об’єктами інвестування У фінансові інструменти, у реальні інвестиційні 

об'єкти 

За кругообігом Початкові, нагромаджені 

За характером використання Матеріалізовані, обігові кошти 

За напрямками залучення Зовнішні, внутрішні 

За видами сформованих активів Необоротні активи, оборотні активи, витрати 

майбутніх періодів 

За джерелами покриття активів Власний капітал, забезпечення наступних витрат і 
платежів, довгострокові зобов’язання 

За ступенем ліквідності активів Найбільш ліквідні, швидко реалізовані, повільно 

реалізовані, важко реалізовані 

За ймовірністю погашення 

зобов’язань 

Найтерміновіші зобов’язання, короткострокові 

пасиви, довгострокові пасиви, постійні пасиви 

 

За призначенням 
Для виконання фінансових зобов’язань, для забезпечення 

розширеного відтворення, для забезпечення інших господарських і 

соціальних потреб 

За матеріально-речовою структурою Грошові кошти і їх еквіваленти, фінансові ресурси 

перетворені в матеріальну форму, тобто капітал 

За терміном використання Вкладені, використані 

За об’єктом інвестування Основний, оборотний 

За метою використання Виробничий, фінансовий, спекулятивний 

За стадією утворення Початкові, державні, акціонерні, приватні 

За видатками або напрямками 

використання 

Поповнення фонду відшкодування, формування фонду 

споживання, формування фонду 

нагромадження 

Джерело: сформовано автором на основі [1,3, 4, 6-9]. 

 

Поділ фінансових ресурсів за видами господарської діяльності визначає на забезпечення яких саме операцій 

спрямовуються кошти. Операційні ресурси – спрямовані на забезпечення фінансування операційної (основної) 

діяльності підприємства. Інвестиційні – на придбання та реалізацію тих довгострокових активів, а також інших 

інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Фінансові – спрямовані зміни розміру і складу власного та 

позикового капіталу. За джерелами формування фінансові ресурси підприємства поділяють на власні кошти 

(акціонерний капітал), залучені безоплатно державою з бюджету чи фондів цільового призначення або 

корпоративними формуваннями з централізованих фондів та позичені – отримані кредити [4]. 

Аналіз фінансових ресурсів підприємства є одним із основних елементів загальної системи управління 

промисловим підприємством, що являє собою систему способів опрацювання, трансформації та використання 

необхідної інформації для забезпечення його конкурентоспроможності. Аналіз формування фінансових ресурсів 

допомагає якісно оцінити управлінські рішення, визначити  правдивість інформаційного забезпечення для їх 

оптимізації, виявити можливість та оцінити ризик підчас фінансової діяльності суб’єкта господарювання, дати 

характеристику стратегії і тактики функціонування промислового підприємства. 

Висновки. В умовах нестабільної вітчизняної економіки, широко розповсюдженою залишається проблема 

нестачі фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств, тому виникає 

необхідність вивчення підходів до процесу формування фінансових ресурсів. Під час формування фінансових ресурсів 

доцільно враховувати сукупність різноманітних елементів, що здійснюють хоч якийсь вплив на процеси формування 

фінансових ресурсів підприємств, і тому нами було проаналізовано дію не лише зовнішніх та внутрішніх факторів, але 

й особливості існуючої економічної ситуації, та чинники, які пов’язані з особливостями функціонування промислових 

підприємств. Як було визначено у ході дослідження важливим компонентом формування фінансових ресурсів для 

функціонування 



промислового підприємства є необхідність у своєчасному та якісному аналізі джерел їх формування. На основі 

систематизації наявних підходів до вивчення фінансових ресурсів було запропоновано виділити найістотніші 

фактори що впливають на процеси формування фінансових ресурсів з метою підвищення ефективності 

формування і використання фінансових ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме досягненню стратегічних цілей 

розвитку промислових підприємств. 
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