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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 
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Статтю присвячено проблемі форм організації та джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві. У ході 

вивчення теоретичних і практичних аспектів проблематики, розкрита сутність та важливість залучення 

фінансових ресурсів як у формі обов’язкових фондів (фонд оплати праці, резервний фонд), так і у формі потоків. У 

статті визначено, що основним джерелом формування фінансових ресурсів на підприємстві є його першочергово 

вкладені кошти (у вигляді внесків засновників та власників), доходи від господарської діяльності, залучені та 

запозичені із зовнішніх джерел кошти. У публікації наявні практичні приклади наявності проблеми неефективного 

використання потенціалу фінансових ресурсів внаслідок недоліків форм їх організації.  

Зроблені у статті висновки можуть бути використані для теоретичного обґрунтування та практичної розробки 

форм організації фінансових ресурсів на підприємстві. Наведений досвід зарубіжних країн має стимулювати 

подальше розкриття даної теми у наукових дослідженнях. 
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Постановка проблеми. У сучасних умо-

вах розвитку економічних систем та управ-

ління формуванням фінансових ресурсів під-

приємства, які характеризуються мінливістю 

ринкової кон’юнктури, нестабільністю 

конкурентного середовища підприємства, 

змінами вартості факторів виробництва у ча-

сі, в системі управління підприємством зна-

чно зростає роль фінансових чинників. 

Йдеться про необхідність обґрунтування фі-

нансових можливостей підприємства, його 

потенціалу у формі фінансових ресурсів. У 

зв’язку із цим, важливого значення набу-

вають джерела формування фінансових 

ресурсів на підприємстві. 

Актуальність теми дослідження полягає у 

наявності поширеної проблеми вибору дже-

рел фінансування господарської діяльності 

підприємства, збалансування співвідношення 

власних та залучених коштів для ефективної 

організації підприємства. Дане питання 

також вимагає дослідження особливостей 

структури фінансових ресурсів, можли-

востей та альтернатив їх використання тощо. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Значний внесок у дослідження 

джерел формування фінансових ресурсів 

зробили українські економісти О.Д. Василик, 

А.В. Чупіс, М.Я. Коробов, Г.Г. Кiрейцев, 

О.М. Бандурка, В.Д. Ванькович, І.В. Зятков-

ський, О.О. Непочатенко, В.М. Опарін, А.М. 

Поддєрьогін, А.А. Пересада, М.І. Савлук, 

В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Ше-

лудько, С.І. Юрій та інші. Серед зарубіжних 

економістів дана проблема знайшла 

відображення у роботах А. Бабо, Є. Брігхема, 

Л. Гапенскі, К. Друрі, С. Майєрса, Є. 

Нікбахта, С. Росса, Р. Холта.  

Здійснюючи свою діяльність, 

господарюючі суб’єкти щоденно приймають 

управлінські рішення стосовно необхідності 

формування і використання фінансових ре-

сурсів, оскільки постійно постають питання: 

як координувати роботу підприємства, чи в 

достатній мірі коштів для проведення госпо-

дарської діяльності, чи генеруватиметься 

прибуток при такій структурі фінансових ре-

сурсів, чи можливо ефективним є формуван-

ня і контроль фондів та їх оптимізація і 
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цільове спрямування. Без наявності фінан-

сових ресурсів неможливо провести жодного 

з напрямів діяльності підприємства, вони 

пронизують всі сфери життя економічного 

суб’єкта. Тому, відповідно, питання джерел 

та шляхів формування фінансових ресурсів, 

які мають бути організованою та 

контрольованою складовою господарювання 

підприємств, є важливим для забезпечення 

здійснення роботи в умовах фінансової 

стабільності, яка є метою нормального 

існування і процвітання підприємства. 

Метою статті є узагальнення підходів до 

джерел формування фінансових ресурсів на 

підприємстві та форм їх організації з метою 

забезпечення розвитку та активізації 

інвестиційної та інноваційної діяльності 

підприємств. 

Основні результати дослідження. 

Необхідною умовою успішного функціону-

вання будь-якого підприємства є наявність та 

ефективне використання фінансових 

ресурсів як основної форми економічних ре-

сурсів. Так, згідно думки В.Г. Білолипецько-

го саме фінансова потреба підприємства у 

стійкості господарської діяльності і стабіль-

ному розвитку є передумовою формування 

фінансових ресурсів [1, c. 42].  

Фінансові ресурси формуються ще до по-

чатку діяльності підприємства у процесі ут-

ворення статутного капіталу. Далі ці кошти 

інвестуються для забезпечення виробничо-

господарської діяльності, розвитку й розши-

рення виробництва. Саме так підприємство 

отримує можливість здійснювати виробниц-

тво і збут продукції, отримувати доходи. Са-

ме тому, ефективність управління фінансо-

вими ресурсами потребує науково обґрунто-

ваної системи методів і способів їх форму-

вання, розподілу та використання [2, c. 2]. 

Під фінансовими ресурсами на сьогодні 

слід розуміти сукупність усіх грошових ре-

сурсів, які надійшли на підприємство за пев-

ний період у процесі основної, інвестиційної 

та фінансової діяльності підприємства. 

Головним критерієм та метою формуван-

ня фінансових ресурсів є необхідність фінан-

сування операційної та інвестиційної діяль-

ності для виконання фінансових зобов’язань 

(перед власниками, клієнтом, державою), що 

неможливо без планування та контролю 

потоків грошових коштів. 

Однією із форм організації фінансових 

ресурсів на підприємствах можуть бути фон-

ди грошових коштів, які є чинниками опти-

мізації та контролю фінансових ресурсів під-

приємства. Фактично, вони є системою цен-

тралізованого планового розподілу грошових 

ресурсів. 

За джерелами утворення фінансових ре-

сурсів та напрямами їх подальшого викорис-

тання виділяють три загальні фонди грошо-

вих коштів: фонд відшкодування, фонд 

споживання, фонд нагромадження [3, c. 20]. 

Фонд відшкодування формується із 

частини національного доходу, що 

спрямовується на відшкодування зношеного 

устаткування та використаних у 

господарській діяльності засобів праці. Фонд 

відшкодування забезпечує лише просте 

виробниче та невиробниче відтворення, не 

створюючи доданої вартості на підприємстві. 

Фонд споживання, на національному 

рівні, також формується за рахунок 

національного доходу і використовується 

для забезпечення особистого споживання 

всього населення країни. Фактично, даний 

фонд спрямовується на задоволення 

матеріальних та соціальних потреб 

населення. Фонд споживання 

використовується для оплати праці робочої 

сили. На рівні підприємства фонд 

споживання формується із прибутку і 

виплачується у вигляді премій, матеріальної 

допомоги, заохочувальних та 

компенсаційних виплат, нарахованих по 

акціям відсотків, дивідендів тощо [4].  

Формування фонду накопичення 

відбувається за рахунок позитивних 

грошових потоків, які далі спрямовуються на 

розвиток та розширення економічної 



№3 (червень) 2017 р. 

 

27 

діяльності, а саме на подальші капітальні 

вкладення, інвестиції, створення запасів. 

Отже, основним джерелом формування 

фонду накопичення є частина національного 

доходу, яка створюється у процесі 

господарської діяльності підприємства 

Даний фонд покликаний забезпечувати 

відтворювальний процес, здійснюється. 

Фонд накопичення забезпечує можливість 

розширеного відтворення виробничих та 

невиробничих ресурсів, що, фактично, має 

бути ціллю діяльності підприємства. 

Дана класифікація розглядає грошові 

фонди у широкому розумінні, враховуючи 

національні та глобальні масштаби. Тобто, 

такий поділ доцільно застосувати для, 

наприклад, характеристики потенціалу 

грошових коштів країни.  

Більш точну класифікацію фондів 

грошових коштів у межах одного 

підприємства наводить О.О. Непочатенко. 

Він виділяє такі фонди грошових коштів на 

підприємстві: статутний капітал, фонд 

оплати праці, амортизаційний фонд, 

резервний фонд, фонд розвитку 

виробництва, фонд соціального розвитку, 

фонд матеріального заохочення, фонд 

нагромадження, фонд споживання [5, с. 40]. 

Проте, виходячи із сучасного досвіду 

організації фінансових ресурсів на 

підприємствах, наразі такий поділ не є 

актуальним. Це пов’язано із відходом від 

фондового характеру, на зміну якому постає 

потоковий характер формування, організації 

та витрачання фінансових ресурсів. 

Підприємства дотримуються формування 

лише закріплених на законодавчому рівні 

обов’язкових фондів грошових коштів 

(зокрема резервний фонд та фонд оплати 

праці), а частина із них стала включена до 

інших фондів (наприклад, фонд 

матеріального заохочення є частиною фонду 

оплати праці). Статутний фонд як такий не 

створюється, на заміну йому постає 

статутний капітал, як частина власних та 

залучених фінансових ресурсів на момент 

створення підприємства, що перебуває в 

його розпорядженні протягом строку 

господарської діяльності і спрямовується на 

розвиток підприємства. Всі інші фонди 

грошових ресурсів вже також є застарілими. 

З одного боку, така модель організації 

фінансових ресурсів дозволяє підприємству 

самостійно приймати рішення, яким чином 

доцільно розподіляти грошові доходи, 

зокрема нерозподілений прибуток. Проте, 

подібна політика спричинила появу 

проблеми, яка при фондовій системі 

стримувалась, а саме проблема інвестування 

у розвиток та інновації. Значна частина 

підприємств схильна виводити ці гроші із 

обороту, з метою зменшення або уникнення 

оподаткування. Інша частина, у результаті 

екстенсивного способу ведення бізнесу, 

відмовляється від інвестування у майбутнє, 

намагаючись отримати максимум у 

короткостроковій перспективі. Таке 

мислення спричинило застій більшості 

виробничих сфер української економіки, 

низьку конкурентоздатність українського 

бізнесу, затягнуту кризу та інноваційну 

відсталість. Інвестування в інновації, 

модернізацію виробництва, розвиток 

людського капіталу є частиною соціальної 

відповідальності, культура якої в Україні 

знаходиться на низькому рівні. 

Для наочності, варто розглянути частку 

витрат на інвестиційну діяльність країнських 

підприємств.  

Аналізуючи дані із табл.1, можна 

побачити, що за останні 7 років в Україні у 

середньому 11% ВВП спрямовується на 

капітальні інвестиції. Згідно Державної 

служби статистики України, 66% цих витрат 

здійснюється приватним сектором, 12% - 

кредитними установами та банками. Проте 

дана частка не є достатньою, зважаючи на 

значну частку виробничого сектору в 

економіці України. 
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Таблиця 1  

Частка капітальних інвестицій у ВВП України 

Рік  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП, млн грн 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 

Капітальні інвестиції 

за рахунок власних 

коштів підприємств та 

організацій, млн грн 

111371 147570 171177 165787 154630 184351 248769 

Частка КІ у ВВП, % 10% 11% 12% 11% 10% 9% 10% 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 
Рисунок 1. Частка витрат на НДДКР у сумі ВВП 

Джерело: http://data.worldbank.org/ 

 

Згідно даних Світового Банку, Україна 

витрачає лише 0,66% ВВП на науково-

дослідницькі та дослідно-конструкторські 

роботи, понад 69% цих витрат здійснюються 

приватним сектором. У той час, коли країни-

лідери виділяють 4,2-4,1% ВВП на розвиток 

інновацій, враховуючи, що ВВП цих країн 

значно перевищує український. Тобто, 

фінансування інновацій приватними 

підприємствами в Україні здійснюється у 

недостатній мірі. 

Висновки. Отже, на рівні підприємства 

фінансові ресурси – складна і різнопланова 

економічна категорія, яку застосовують як 

вчені, так і підприємці, вкладаючи в неї 

різний зміст. Узагальнюючи, можна 

зазначити, що фінансові ресурси являються 

сумою грошових коштів, які надійшли на 

підприємство для забезпечення основної 

діяльності підприємства. 

Для організації потоку грошових коштів 

та оптимізації їх використання, на підпри-

ємствах створюються фонди грошових кош-

тів, ключовими із яких фонд оплати праці та 

резервний фонд. Інші фонди втратили свою 

необхідність, тому переважною є потокова 

форма організації фінансових ресурсів на 

підприємстві. Основними джерелами форму-

вання фінансових ресурсів є початкові внес-

ки власників та засновників, доходи від гос-

подарської діяльності та залучені підприєм-

ством кошти.  

Питання подальшого використання 

сформованого потенціалу фінансових 

ресурсів підприємства лягає на плечі 

керівництва. Вирішення питання розвитку 

приватного сектору економіки України 

потребує зміни мислення українського 

підприємництва. Інвестування у інновації, 

модернізацію виробництва, розвиток 

людського капіталу є частиною соціальної 

відповідальності кожного суб’єкта 

господарювання. 
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Ященко О.В. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Статья посвящена проблеме форм организации и источников формирования финансовых ресурсов на 

предприятии. В ходе изучения теоретических и практических аспектов проблематики, раскрыта сущность и 

важность привлечения финансовых ресурсов как в форме обязательных фондов (фонд оплаты труда, 

резервный фонд), так и в форме потоков. В статье определено, что основным источником формирования 

финансовых ресурсов на предприятии является его первую вложенные средства (в виде взносов учредителей и 

собственников), доходы от хозяйственной деятельности, привлеченные и заимствованные из внешних 

источников средства. В публикации имеющиеся практические примеры наличия проблемы неэффективного 

использования потенциала финансовых ресурсов вследствие недостатков форм их организации. 

Сделанные в статье выводы могут быть использованы для теоретического обоснования и практической 

разработки форм организации финансовых ресурсов на предприятии. Приведенный опыт зарубежных стран 

должно стимулировать дальнейшее раскрытие данной темы в научных исследованиях. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, фонды финансовых 

ресурсов, денежные средства, денежные фонды. 

 

Yashchenko O.V. 

FORMS OF ORGANIZATION AND SOURCES OF FINANCIAL RESOURCES AT ENTERPRISE 

The article is devoted to the organizational forms and sources of financial resources at the enterprise. In examining the 

theoretical and practical aspects of the subject,there was revealed the essence and importance of attracting financial 

resources both in the form of mandatory funds (payroll, reserve fund) and in the form of streams. The article approves 

that the main source of financial resources are the primarily invested funds (in the form of contributions of founders 

and owners), income from business activities involved and borrowed funds from external sources. The publication 

represents case studies of the problem of inefficient use of resources due to potential financial drawbacks of forms of 

organization. 

The findings may be used in the theoretical study and practical development of forms of financial resources at the 

enterprise. The experience of foreign countries should stimulate further disclosure of the topic in research. 

Keywords: financial resources, source of financial resources, funds of financial resources, funds, cash funds.  

 

 

 

http://www.ukrstat.org.ua/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&locations=UA&start

