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інструментів правової, фінансової, технічної, організаційної та адміністративної 

підтримки малого підприємництва. Ця підтримка повинна бути системною, 

послідовною і ефективною з боку держави та органів місцевої влади, без 

зайвого втручання в їх діяльність.   
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Форми та джерела фінансування підприємств  

 

Для забезпечення економічного зростання підприємство необхідно 

раціонально управляти фінансовими ресурсами, зокрема ефективно їх 

формувати та використовувати. Фінансові ресурси підприємства забезпечують 

безперервність процесу виробництва та реалізації продукції.  

Формування та використання фінансових ресурсів у сфері 

підприємництва здійснюється з метою підвищення ефективності всіх напрямків 

діяльності суб’єктів господарювання і забезпечення їх подальшого розвитку. Це 

можливо при спрямуванні фінансових ресурсів на впровадження нових 

технологій, поліпшення використання основних засобів, прискорення обороту 

оборотних коштів тощо. Нестача фінансових ресурсів може практично 

повністю паралізувати діяльність суб’єкта господарювання.  

Висока питома вага залучених ресурсів ускладнює фінансову діяльність 

підприємств і потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські 

кредити, дивідендів на акції, процентів на облігації, зменшує ліквідність 

балансу підприємств. Це обумовлює необхідність у кожному конкретному 

випадку глибоко обґрунтовувати доцільність залучення позикових фінансових 

ресурсів у господарську діяльність підприємств.  

Форми фінансування класифікують за такими критеріями [1]: 

а) залежно від цілей фінансування; 

б) за джерелами надходження капіталу; 

в) за правовим статусом капіталодавців щодо підприємства. 

Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми: 

- фінансування при заснуванні підприємства; 

- на розширення діяльності; 

- рефінансування; 

- санаційне фінансування. 

Структурно-логічні взаємозв’язки між окремими формами фінансування 

наведені на рис. 1 у формі матриці. 
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За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та 

внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесторів — власний капітал і 

позиковий капітал.  

 

Статус   інвестора / 

Джерела фінансування 
Позиковий капітал Власний капітал Реструктуризація активів 

Зовнішнє 
Банківські, 

комерційні позики 

Чáсткове  

фінансування  

(внески 

учасників  та 

засновників) 

Дезінвестиції 

Внутрішнє 

Забезпечення 

наступних витрат і 

платежів 

Нерозподілений 

прибуток 

Амортизаційні 

відрахування 

Джерело: складено на основі [2] 

Рис. 1. Матриця форм фінансування 

Власними джерелами фінансування можуть бути грошові заощадження 

засновників, поворотна фінансова допомога від засновників, чистий прибуток, 

амортизаційні відрахування, кошти від продажу ліквідних активів, власний 

капітал (зареєстрований, капітал у дооцінках, додатковий, резервний, 

нерозподілений прибуток), грошові фонди. 

В іноземних літературних джерелах фінансування за рахунок 

нерозподіленого прибутку та амортизаційних відрахувань досить часто 

позначають також як Cаsh-flow-фінансування. 

Позиковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зовнішніх та 

внутрішніх джерел. До залучених та позикових джерел фінансування відносять: 

1.  фінансування у вигляді дотацій, субвенцій, програмно-цільове 

фінансування, державні кредити; 

2.  кредити банків; позики кредитних спілок, ломбардів; довгострокова оренда 

майна (лізинг); кошти факторингових та форфейтингових компаній у вигляді 

викупу дебіторської заборгованості; страхове відшкодування (при настанні 

страхового випадку або закінченні терміну дії договору страхування); 

довгострокове фінансування нових фірм (stаrt up фінансування), 

підприємств, що розвиваються, а також тих, які знаходяться на межі 
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банкрутства, венчурними компаніями; інвестиційне кредитування наукових 

досліджень та розробок, а також інших форм інноваційної діяльності 

інноваційними компаніями; купівля права на використання розробленої 

моделі ведення бізнесу (франчайзинг); випуск та розміщення акцій та інших 

цінних паперів підприємства 

3. спонсорські кошти, доброчинні внески, товарні кредити, краудфандинг; 

4. фінансування в процесі реалізації спеціальних міжнародних програм 

розвитку вітчизняного бізнесу. 

Динаміку питомої ваги джерел фінансування підприємств відображено 

в таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Джерела фінансування підприємств України за 2010-2015 рр. 

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Структура джерел фінансування формується залежно від багатьох 

чинників, зокрема від оподаткування доходів підприємств, темпів зростання 

реалізації товарної продукції та їх стабільності, структури активів підприємств, 

стану ринку капіталу, відсоткової політики комерційних банків, рівня 
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2010 59,35 1,08 29,97 9,59 

2011 52,92 1,04 0,40 45,64 

2012 63,90 1,95 8,67 25,48 

2013 72,92 0,26 13,11 13,71 

2014* 84,98 4,47 1,80 8,74 

2015* 97,20 0,40 0,42 1,98 
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управління фінансовими ресурсами підприємства, стратегічних цільових 

фінансових рішень. 
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Організаційна структура фінансової установи це програмний код 

 

За останні 10 років торгівля інструментами фіксованої доходності була 

пов’язана з жорстким регулюванням, низькою після кризи 2007-2009 років 

відсотковою ставкою і низькою ринковою волатильністю. Це призвело до 

зниження об’ємів торгівлі і прибутків дилерів, оскільки об’єми торгівлі були у 

стані депресії, а рентабельність на одну угоду скоротилась. Основними 

чинниками є такі: запровадження програм кількісного пом’якшення; 

багатостороння торгівля інструментами фіксованої доходності; стандартизація 

емісії облігацій; похідні фінансові інструменти на інструменти фіксованої 

доходності; підвищення ефективності клірингу; запровадження елементів 

біржової торгівлі. З іншого боку, з’явились глобальні лідери, частки на ринку 
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