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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

 Достатня наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання 

визначають фінансовий добробут підприємства: платоспроможність, ліквідність, 

фінансову стійкість.  

На основі порівняльного аналізу теоретичних досліджень та узагальнення 

наукових підходів щодо класифікації фінансових ресурсів підприємств, можна 

надати систематизовану класифікацію фінансових ресурсів підприємства з 

погляду різноманітності джерел їх формування (рис.1) [1]. 

Джерела формування фінансових ресурсів можуть змінюватися в 

залежності від етапу розвитку підприємства, а саме, на етапі створення 

підприємства, розширення його діяльності, стабільного розвитку економічного 

суб’єкта, угасання діяльності, можливе використання тих чи інших джерел. 

Кожному джерелу формування фінансових ресурсів притаманні певні як 

позитивні, так і негативні особливості, що обумовлює різний вплив власних і 

позикових коштів на діяльність підприємства.  

Склад та структура фінансових ресурсів, 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. 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 [2].  



 

Рис. 1 Формування та види фінансових ресурсів підприємства 

Таким чином, залучення та раціональне використання фінансових ресурсів 

як із внутрішніх джерел, так і зовнішніх має вирішальне значення у забезпеченні 

стабільного стану будь-якого підприємства.  
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