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ВЛАСНІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА Й 

ДЖЕРЕЛА ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ 

 

Фінансове становище підприємства визначається її підготовкою та 

використанням їх ресурсів. Воно характеризується забезпеченістю 

власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-

матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і 

кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, 

платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської 

діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим 

результатам та зробити висновки про рівень фінансово стану 

підприємства. 

Формування та використанням фінансових ресурсів підприємства є 

важливою складовою частиною загальної системи управління його 
фінансовою діяльністю. Це допомагає вам вирішувати різноманітні 

проблеми фінансового менеджменту і входить до основних цілей [2; 

6]. Фінанси підприємств є складовою частиною фінансової системи і 

вони займають вагоме місце у структурі фінансових відносин 

суспільства. Вони використовуються у сфері суспільного виробництва, 

де утворюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та 

нематеріальні блага, національний дохід. Саме через це від стану 

фінансів підприємств залежатиме ступінь задоволеності суспільних 

потреб та фінансової стійкості країни. 

Для здійснення виробничої, науково-дослідної й комерційної 

діяльності підприємства використовують окремі види ресурсів: 
матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти [1; 4]. 

Матеріальні ресурси складають основу процесу виробництва. Їх 

формування здійснюється, зазвичай, за рахунок різних джерел: 

власного капіталу підприємства, позичених і залучених фінансових 

ресурсів (рис. 1). 

При цьому власні кошти – кошти підприємства, які перебувають у 

безперервному обігу й немає кінцевого строку. Формуються вони за 

рахунок власного капіталу, тобто тієї частини активів підприємства, 

яка залишається після виконання його зобов’язань. 

У ринковій економіці акціонерна форма власності переважає над 
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іншими і має деякі особливості формування власних фінансових 

ресурсів, що полягають у їхній структурі. 
 

 
Рис. 1. Склад фінансових ресурсів підприємства 

Джерело: [5] 

 

Можна виділити три основних джерела: 

1) акціонерний капітал; 
2) фонди власних коштів; 

3) нерозподілений прибуток. 

Для ефективної діяльності підприємства важливо визначити 

необхідну потребу в ресурсах, та забезпечити структуру джерел її 

формування та використання. 

Таким чином, фінансування господарської діяльності акціонерних 

товариств із зовнішніх джерел (зовнішнє фінансування) здійснюється 

за рахунок позик та емісії облігацій підприємства. 

Іншим видом фінансування є внутрішнє – за рахунок 

нерозподіленого прибутку та фондів власних коштів. Високий рівень 

внутрішнього фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів 

позитивно впливає на стан відносин розподілу між різними суб’єктами 
господарювання. 

Джерела формування власних фінансових ресурсів поділяються на 

внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх джерел відносяться: 

1) статутний капітал (кошти від продажу акцій і пайові внески 

учасників або засновників); 

2)  виручка від реалізації; 

3)  чистий прибуток підприємства; 
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4)  резерви, накопичені підприємством; 

5)  амортизаційні відрахування. 

Зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів є:  

1) залучення підприємством додаткового пайового або 

акціонерного капіталу; 

2) безоплатна фінансова допомога;  

3) безкоштовно передані підприємству матеріальні і нематеріальні 

активи, що включаються до складу його балансу. 
Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів 

підприємства показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Склад основних джерел формування власних фінансових 

ресурсів підприємства 
Джерело: [6] 
 

Власні фінансові ресурси не тільки забезпечують фінансову 

незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, а й 

сприяють його фінансовій стійкості, впливають на рівень 

конкурентоспроможності підприємства і є важливим засобом 

компенсації тимчасово понесених збитків. Треба також відзначити, що 

головним чином власні фінансові ресурси підприємства розглядаються 

як цілісна величина, тобто при цьому не враховуються особливості 

функціонування окремих складових фінансових ресурсів. 
Власні фінансові ресурси є найважливішим фактором розвитку 

підприємства, що безпосередньо впливають на його прибутковість і 

ринкову ціну. Вони є не лише фінансовою базою економічної 

діяльності підприємства, але також відіграють дуже важливу роль для 

власників, визначення ступеня їх влади та впливу на управління 

підприємством [3; 5].  

Отже, власні фінансові ресурси – ресурси, що належать організації і 
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виникають у результаті фінансово-господарської діяльності. До них 

належать: статутний фонд, амортизаційний фонд, валовий дохід і 

прибуток. Загальна вартість активів підприємства, які перебувають у 

власності та використовуються для отримання прибутку, - це власні 

фінансові ресурси. Це та частина активів підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов’язань перед державою та 

партнерами.  
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На сьогодні досягнення цілей сталого розвитку є одним із напрямів 

діяльності закладів вищої освіти. Ефективність реалізації заходів у 

сфері сталого розвитку оцінюється в рамках низки рейтингових 

систем, які являють собою платформи для обміну знаннями та 

кращими практиками. Одні рейтинги застосовуються для оцінки й 
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