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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА 
 

 

 Одним з основних завдань фінансового планування є забезпечення 

підприємства фінансовими ресурсами, достатніми для здійснення ним 

ефективної господарської діяльності.  

 Очевидно, що це передбачає визначення напрямів ефективного 

вкладання капіталу, оцінювання раціональності його використання, виявлення 

внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок 

економного використання грошових коштів, що врешті-решт дозволить:  

— визначити суму фінансових ресурсів, яку підприємство має додатково 

залучити, вибудовуючи фінансові відносини з державою, комерційними 

банками та іншими контрагентами;  

— визначити умови, за яких ці фінансові ресурси можуть бути отримані;  

— визначити основні напрями використання підприємством позикових 

фінансових ресурсів;  

— встановити терміни повернення отриманих кредитів.  

Таким чином, плануючи перспективи свого розвитку та визначаючи 

методи та інструменти стимулювання виробництва, підвищення ефективності 

та конкурентоспроможності підприємства і продукції, підприємство формує 

дієвий механізм фінансового забезпечення господарської діяльності, який 

дозволяє мобілізувати як наявні у нього фінансові ресурси, так і залучені з 

інших джерел [1]. 

В основі економіки ринкового типу на мікрорівні лежить п’ятиелементна 

система фінансування її системно утворюючих компонентів (підприємств): 

самофінансування; пряме фінансування через механізми ринку капіталів; 



банківське кредитування; бюджетне фінансування; взаємне фінансування 

господарюючих суб’єктів [2]. 

Джерела фінансування здійснюють подвійний вплив на фінансовий стан 

підприємства. При залученні до обороту тільки власних коштів існує ризик 

вимушеного скорочення або повної зупинки виробництва у разі їх виснаження, 

що призводить до серйозних фінансових наслідків. Але рішення проблем тільки 

за допомогою позикових коштів викликає зростання залежності підприємства 

від зовнішніх джерел фінансування внаслідок збільшення зобов’язань. Це може 

привести до погіршення фінансового стану підприємства, втрати власних 

оборотних коштів, зниження фінансової самостійності [3]. 

 Окрім перерахованих вище п’яти способів фінансування діяльності 

підприємств постійно з’являються нові форми фінансування діяльності 

підприємств - одна з найбільш значних – фінансовий лізинг. На практиці 

потреби у фінансування часто задовольняють, комбінуючи всі джерела 

фінансування. 

Також на розмір та джерела фінансування діяльності підприємств 

впливають два чинники: організаційно-правова форма господарювання та 

техніко-економічні особливості різних видів економічної діяльності.  

Як власні, так і залучені джерела фінансування діяльності підприємств 

мають свою вартість, що складається із сум витрат на залучення кожного 

джерела. Розрахунок цієї вартості є важливим компонентом при визначенні 

ефективності фінансування. 

Правильний вибір структури капіталу і стратегії фінансування дозволяє 

збільшити як вартість компанії, так і добробут її власників. 
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