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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед підприємством, 

незалежно від його форми власності, є проблема формування фінансового 

капіталу підприємства. Перед керівництвом підприємства постає   низка 

завдань, першочерговим з яких є побудова оптимальної структури джерел 

фінансування. Для цього, на нашу думку, необхідно детально вивчити 

ефективність управління джерелами фінансування, зокрема особливу увагу 

звернути на пошук шляхів збільшення власного капіталу та залучення 

позикового капіталу. Дана проблема набуває надзвичайної актуальності в 

період пост кризового стану вітчизняної економіки. Тому для забезпечення 

ефективної діяльності підприємства, необхідно детально проаналізувати 

способи та джерела формування фінансового капіталу з метою пошуку 

способів  вдосконалення та оптимізації його структури. 

Фінансову основу підприємства складає власний капітал, проте, ми 

вважаємо, що ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без 

постійного залучення позикових коштів. Вони дають змогу суттєво 

розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш 

ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних 

цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість підприємства. 

Таким чином, на нашу думку, застосування комбінованих джерел 

фінансування підвищує результативність діяльності підприємства. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

провідне місце належить залученню підприємством додаткового пайового 

(шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом 

додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств 
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одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може 

бути надана їм безплатна фінансова допомога, яку отримують, як правило, 

лише окремі державні підприємства. 

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування 

фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й 

організаційно-правового статусу використовували не тільки власні фінансові 

ресурси, a й кошти фінансового ринку.  Найсприятливішим для ефективної 

діяльності підприємства є комплексний підхід до вибору джерел 

фінансування. Проте, для цього держава має створити сприятливі умови і 

нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні 

підприємствам усіх форм власності і галузей економіки. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ  ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Оборотний капітал потрібний будь-якій компанії для функціонування її 

бізнес-процесів і отримання прибутку Ефективне використання оборотного 

капіталу відіграє значну роль у забезпеченні нормалізації роботи 

підприємства та підвищенні рівня рентабельності виробництва, що й 

обумовило актуальність дослідження. 

 Серед сучасних дослідників питаннями оптимізації та управління 

оборотними активами підприємства займались такі вітчизняні та зарубіжні 

науковці як: І. А. Бланк, В. В. Ковальов, Л. О. Лігоненко, Е. Р. Брігхем, 

К. В. Ізмайлова, Г. Г. Кірейцев, А. М. Поддєрьогін, М. Н. Крейніна, 

Н .О. Власова [1], В. І. Борзенко  і Т. В. П’ятак [2] та  ін. Незважаючи на 

наявність значної кількості глибоких і докладних праць вітчизняних і 

закордонних економістів із проблем теорії і практики управління оборотним 


