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Малій О.Г. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти 
Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів формування та функціонування фінансових 

ресурсів підприємств. 
Фінансові ресурси є одним із фундаментальних понять фінансової науки. Проте дотепер серед науковців 

ще немає загальноприйнятої точки зору щодо теорії даного питання. Їх погляди  є суперечливими і зводяться до 
широкої дискусії щодо фінансових ресурсів як самостійної фінансової категорії.  

Фінансові ресурси відображають сукупність нагромаджень і доходів, які перебувають в розпорядженні 
підприємства, накопичені в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку, акумульовані в цільових 
джерелах і перетворені у відповідну матеріальну форму, або призначені для здійснення витрат для забезпечення 
розширеного відтворення. Перехід до ринкового механізму господарювання, нажаль, супроводжувався 
негативними тенденціями, які призвели до скорочення обсягів власних фінансових ресурсів і перепон у доступі 
сільськогосподарських підприємств до зовнішніх джерел фінансування.  
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Фінансові ресурси складають 
матеріальну основу функціонування 
фінансів. Від величини фінансових ресурсів 
залежить зростання виробництва та 
соціально-економічний добробут 
підприємства. Тому в умовах ринкової 
економіки пошук фінансових джерел 
розвитку підприємства, забезпечення 
найефективнішого використання 
фінансових ресурсів мають важливе 
значення в роботі підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Теоретичні аспекти сутності 
функціонування фінансових ресурсів 
досліджується багатьма вітчизняними й 
зарубіжними науковцями, серед яких відомі 
вітчизняні вчені В. Борисова, О. Гудзь, 
П. Лайко, М. Мних, О. Непочатенко, 
А. Поддєрьогін, П. Стецюк, А. Чупіс та 
багато інших дослідників. Однак їх погляди 
до цього часу є суперечливими і зводяться до 
широкої дискусії щодо фінансових ресурсів 
як самостійної фінансової категорії. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є узагальнення теоретичних аспектів 
формування та функціонування фінансових 
ресурсів підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Фінансові ресурси є одним із 
фундаментальних понять фінансової науки. 
Проте дотепер серед науковців ще немає 
загальноприйнятої точки зору щодо теорії 
даного питання. Так, в окремих роботах 
П. Лайка, М. Мниха, О. Василика, 
К. Павлюка, А. Поддєрьогіна зазначається, 
що під фінансовими ресурсами слід 
розуміти всі грошові кошти, що є в 
розпорядженні підприємств [4, 8, 17]. При 
цьому «до фінансових ресурсів належать 
грошові фонди й та частина грошових 
коштів, яка використовується в нефондовій 
формі» [17]. Та «загальна сума фінансових 
ресурсів складається у кожного підприємства 
з таких елементів, як статутний капітал, 
додатковий капітал, резервний капітал, інші 
кошти, які знаходять відображення в 
пасиві бухгалтерського балансу 
підприємства» [1, 2].  

Інший підхід в роботах П. Ревенко, 
Б. Вольфмана, Т. Кисельової: «будь-яке 
підприємство для своєї роботи повинно мати 
у наявності певні засоби, які мають вартість, 
чи по-інакшому, фінансові ресурси. Ці 
засоби називаються активами» [14]. 
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О. Гудзь визначає фінансові ресурси, як 
– сукупність  високоліквідних наявних 
активів, які перебувають у розпорядженні 
підприємства й призначені для виконання 
фінансових зобов’язань і розширеного 
відтворення [7]. 

Вчені А. Чупіс, М. Корецький, 
В. Борисова ув’язують форму, у вигляді якої 
фінансові ресурси залучаються до 
відтворювального процесу та джерела їх 
формування. «Усі кошти, що знаходяться в 
розпорядженні підприємства і складаються з 
основних і оборотних засобів, поданих у 
вартісному виразі, є його фінансовими 
ресурсами. З іншого боку, загальний розмір 
фінансових ресурсів підприємства 
характеризується сукупністю джерел 
фінансування цих засобів» [13]. 

Згідно з енциклопедичним словником, 
ресурси – це «кошти, цінності, запаси, 
можливості, джерела коштів, доходів» [15]. 
Тому, на наш погляд більш змістовним є 
визначення авторів В. Глущенка, В. Новікова, 
М. Коробова та А. Чупіса, що фінансові 
ресурси підприємства – це всі кошти 
підприємства, накопичені в процесі 
розподілу і перерозподілу виручки та 
прибутку, акумульовані в цільових джерелах 
і перетворені у відповідну матеріальну 
форму, або призначені для здійснення 
певних витрат для забезпечення 
безперервності розширеного відтворення 
[13, 15].  

Сьогодні серед науковців немає 
протиріч щодо складових джерел 
фінансових ресурсів, до них відносять 
надходження від реалізації товарної 
продукції та активів, які не 
використовуються в господарському обороті, 
бюджетні асигнування, позики комерційних 
банків, кредиторську заборгованість, пайові 
внески, дивіденди і відсотки за цінними 
паперами, страхові відшкодування. 

Разом з тим, автори пропонують різні 
схеми групування та класифікації джерел 
формування фінансових ресурсів. 

У наукових джерелах більш 
поширеною є класифікація за ознакою права 
власності [7, 16, 17]. Виходячи із цього, всі 
джерела формування фінансових ресурсів, 
незважаючи на їх різноманітність, 
поділяються на власні і залучені, що 
передбачає виділення власних, тобто тих, 
якими підприємство користується і 

розпоряджається на правах власності та 
залучених (позичених, привернутих), якими 
суб’єкт господарювання користується і 
розпоряджається на будь-яких інших 
умовах, але які за правом власності не 
належать йому [7]. 

Автори [3, 16] у складі цієї класифікації 
виділяють вже три основні групи джерел: 
власні, позикові та залучені. П.Стецюк 
відмічає, що такий поділ джерел 
формування фінансових ресурсів є більш 
прийнятним з позицій управління 
фінансовими ресурсами.  

В окремих роботах за способом 
формування джерела фінансових ресурсів 
класифікують як зовнішні та внутрішні. До 
внутрішніх джерел фінансових ресурсів 
відносять виручку від реалізації продукції, 
робіт та послуг, надходження від фінансової 
та інвестиційної діяльності, внески 
акціонерів тощо, до зовнішніх – бюджетні 
асигнування, кредити та позики, 
кредиторську заборгованість, страхові 
відшкодування, надходження від галузевих 
структур у порядку перерозподілу тощо [6]. 

В бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності практичне застосування 
знаходить поділ джерел формування 
фінансових ресурсів підприємства за 
елементами пасиву балансу. Оскільки 
бухгалтерський баланс підприємства є 
базовим елементом інформаційного 
забезпечення фінансового аналізу, то така 
класифікація необхідна при аналізі, 
плануванні, прогнозуванні і в управлінні 
фінансовими ресурсами підприємства. 

У процесі формування фінансових 
ресурсів підприємств важливу роль відіграє 
визначення оптимальної структури їхніх 
джерел. Теорія фінансів вчить, що 
підвищення питомої ваги власних коштів 
позитивно впливає на фінансову діяльність 
підприємств. Висока питома вага залучених 
коштів ускладнює фінансову діяльність 
підприємства та потребує додаткових витрат 
на сплату відсотків за банківські кредити, 
дивідендів за акціями, відсотків за 
облігаціями, зменшує ліквідність балансу 
підприємства, підвищує фінансовий 
ризик [17]. 

Специфіка сільськогосподарського 
виробництва, а саме наявність значного 
часового лага у здійсненні витрат та 
надходжень від реалізації продукції, 
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неспівпадання в часі компенсації понесених 
на виробництво витрат за рахунок 
надходжень від реалізації продукції роблять 
формування фінансових ресурсів за рахунок 
лише власних джерел або неможливим, або 
неефективним [9, 10]. 

Успішно функціонуючі 
сільськогосподарські підприємства при 
формуванні фінансових ресурсів 
користуються не лише власними джерелами. 
Значну питому вагу в джерелах формування 
фінансових ресурсів повинні займати 
залучені фінансові ресурси, а серед них – 
кредити та кредиторська заборгованість. 
Залучення кредитів для 
сільськогосподарських товаровиробників є 
не вимушеним заходом, а об’єктивною 
необхідністю ефективної господарської 
діяльності [11, 12]. Питома вага залучених 
кредитів у виробничих витратах повинна 

становити 50-60 %. 
Висновки. Таким чином,  формування 

та використання фінансових ресурсів мають 
важливе значення для функціонування і 
розвитку підприємства. Фінансові ресурси 
відображають сукупність нагромаджень і 
доходів, які перебувають в розпорядженні 
підприємства, накопичені в процесі 
розподілу і перерозподілу виручки та 
прибутку, акумульовані в цільових джерелах 
і перетворені у відповідну матеріальну 
форму, або призначені для здійснення 
витрат для забезпечення розширеного 
відтворення. Перехід до ринкового 
механізму господарювання, нажаль, 
супроводжувався негативними тенденціями, 
які призвели до скорочення обсягів власних 
фінансових ресурсів і перепон у доступі 
сільськогосподарських підприємств до 
зовнішніх джерел фінансування. 
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Аннотация 
Малий Е.Г. Финансовые ресурсы предприятий и источники их формирования: теоретические 

аспекты 
Целью статьи является обобщение теоретических аспектов формирования и функционирования 

финансовых ресурсов предприятий. 
Финансовые ресурсы являются одним из фундаментальных понятий финансовой науки. Однако до сих 

пор среди ученых еще нет общепринятой точки зрения относительно теории данного вопроса. Их взгляды 
противоречивы и сводятся к широкой дискуссии о финансовых ресурсах как самостоятельной финансовой 
категории. 

Финансовые ресурсы отражают совокупность накоплений и доходов, которые находятся в распоряжении 
предприятия, накопленные в процессе распределения и перераспределения выручки и прибыли, аккумулированные 
в целевых источниках и превращены в соответствующую материальную форму, или предназначенные для 
осуществления расходов для обеспечения расширенного воспроизводства. Переход к рыночному механизму 
хозяйствования, к сожалению, сопровождался негативными тенденциями, которые привели к сокращению 
объемов собственных финансовых ресурсов и препятствий в доступе сельскохозяйственных предприятий к 
внешним источникам финансирования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, собственные 
финансовые ресурсы, привлеченные финансовые ресурсы, финансовые отношения.  
 

Abstract 
Maliy E.G. Financial resources companies and sources of their formation: theoretical aspects 
The article is a synthesis of theoretical aspects of formation and functioning of the financial resources of enterprises 
Financial resources are one of the fundamental concepts of financial science. However, until now among scientists 

no common point of view on the theory of the subject. Their views are controversial and are reduced to the general 
discussion on the financial resources as independent financial categories. 

Financial resources reflect the aggregate savings and revenues that are held by the company accumulated in the 
distribution and redistribution of revenues and profits accumulated in the target sources and converted to the 
corresponding material form, or are intended for expenditure for expanded reproduction. The transition to market 
economy mechanism, unfortunately, accompanied by negative trends that led to the reduction of own financial resources 
and obstacles in accessing agricultural enterprises to external financing. 

Keywords: financial resources, sources of funds, their own financial resources involved financial resources, 
financial relations. 
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