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Прибуток підприємства, як важлива складова фінансових ресурсів 

підприємства 

Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження 

теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення 

ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного 

сектора економіки України.  

Підприємства, як і фізичні особи та держава загалом, формують грошові 

фонди. Грошові фонди підприємства – це частина його грошових коштів, які 

мають цільове призначення. До грошових фондів належать статутний фонд, 

пайовий фонд, фонд оплати праці, резервний фонд, амортизаційний фонд та 

інші. Підприємства формують грошові фонди для фінансового забезпечення 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, виконання зобов’язань 

перед державою і діловими партнерами (контрагентами) тощо. Правильна 

організація процесу формування грошових фондів забезпечує можливість 

ефективного управління грошовими потоками підприємств, прийняття 

оптимальних фінансових рішень, підвищення прибутковості підприємницької 

діяльності [3].  

Необхідною умовою при цьому є аналіз фінансової інформації, що 

міститься у бухгалтерській і статистичній звітності в комерційних угодах, у 

розрахункових, платіжних та інших документах. Як одна з основних підсистем 

фінансової системи держави, фінанси підприємницьких структур мають свою 

специфіку організації та реалізації притаманних їм функцій.  

У підприємства має бути прибуток, який створювати умови для 

самофінансування поточної діяльності, інвестування розширеного відтворення 

підприємств. Прибуток – важливий показник, що характеризує фінансовий 

результат діяльності підприємства. Зростання прибутку означає збільшення 



потенційних можливостей підприємства, ступеня його ділової активності. За 

прибутком визначається доля доходів власників підприємств, розміри 

дивідендів акціонерів та інших доходів. Прибуток визначає також 

рентабельність капіталу, впливає на вартість усього підприємства загалом. 

Отримання прибутку окремими суб’єктами господарювання свідчить про 

позитивні макроекономічні тенденції до зростання доходів державного 

бюджету [1].  

Різне значення прибутку посилюється з переходом держави до ринкових 

умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши 

фінансову самостійність і незалежність, маюсь право самостійно визначати 

напрями використання прибутку після сплати обов’язкових платежів та 

відрахувань. Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів щодо 

позичених та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання 

ефективності фінансування підприємства.  процесі формування фінансових 

ресурсів підприємств важливе значення має структура їхніх джерел.  

Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які 

надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів 

державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань 

та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це 

змушує підприємства виявляти ініціативу та винахідливість, нести повну 

матеріальну відповідальність [2]. 

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість 

систематичного аналізу джерел формування власних фінансових ресурсів 

підприємства, яким належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного 

фінансового стану та стабільності роботи. 
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