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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

 

FINANCIAL ACTIVITY OF SUBJECTS OF MENAGE: THEORETICAL ASPECTS 

 

Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. Встановлено, що фінансова діяльність суб’єктів господарювання є 

складовою господарської діяльності з приводу використання належного суб’єктові 

господарювання або чужого майна, що відображає рух грошової форми вартості в 

товарно-грошових операціях і спрямовано на одержання певного фінансового результату. 
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Abstract. The theoretical aspects of financial activity of subjects of menage are 

considered. It is set that financial activity of subjects of menage is the constituent of economic 

activity concerning the use proper to the subject of menage or stranger property that represents 

motion of money form of cost in commodity-money operations and it directionally on the receipt 

of certain financial result. 
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Постановка проблеми. Ринкова економіка неможлива без підприємництва – форми 

господарювання, котра позитивно впливає на соціально-економічний розвиток 

суспільства саме через забезпечення зайнятості та добробуту значної частини населення. 

Нині ефективна діяльність господарюючих одиниць практично неможлива при 

стовідсотковому фінансуванні лише власними фінансовими ресурсами, та у більшості 

випадків економічно невигідна, відповідно необхідною її складовою стають фінансові 

операції, тому суб’єкти підприємництва можуть використовувати як позичені, так і 

залучені фінансові ресурси. У цьому випадку актуальності набувають питання 

формування фінансових доходів та проведення фінансових витрат, тобто здійснення 

фінансової діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у проблематику фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва зробили вітчизняні дослідники Г. М. Азаренкова, 

В. І. Аранчій, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, Т. М. Журавель, А. Г. Загородній, І. В. 

Зятковський, О. М. Кравчук, Н. М. Любенко, Р. М. Михайленко, А. М. Поддєрьогін, О. 

Ю. Смолянська, О. О. Терещенко, В. Д. Чумак та ін. Однак багато питань даної теми 

залишаються відкритими, що обумовлює вибір теми. 

Виклад основного матеріалу. Поняття фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання можна визначити, виходячи з положень ст. 333 Господарського Кодексу 

України, глава 35 Кодексу «Особливості правового регулювання фінансової діяльності». 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове 

посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування 

[1]. 

Трактування фінансової діяльності слід визначати через поняття фінансів (від лат. 

financia – готівка, дохід), під яким узагальнено розуміються як грошові кошти, фінансові 

ресурси, що розглядаються при їх створенні і русі, розподілі і перерозподілі, 

використанні, так і економічні відносини, обумовлені взаємними розрахунками між 

господарськими суб’єктами, рухом грошових коштів, грошовим зверненням, 

використанням грошей. 



На нашу думку, фінансову діяльність суб’єктів господарювання можна визначити як 

складову господарської діяльності з приводу використання належного суб’єктові 

господарювання або чужого майна, що відображає рух грошової форми вартості в 

товарно-грошових операціях і спрямовано на одержання певного фінансового результату. 

Водночас, положення ст. 333 ГК дозволяють додатково віднести до сфери фінансової 

діяльності будь-які види відносин у сфері фінансових послуг, обороту коштів, 

ціноутворення, грошових зобов’язань та інвестування, бухгалтерського обліку і звітності. 

По суті, розуміючи неможливість розриву єдиних за економічною суттю виробничо-

господарських відносин на товарну і грошову (фінансову) складові, слід говорити про те, 

що практично будь-яка господарська діяльність має своєю складовою фінансову 

діяльність. 

Правова природа фінансової діяльності суб’єктів господарювання має складний 

характер. По-перше, в процесі товарно-грошових відносин і супроводжуючого їх обороту 

фінансів суб’єкти господарювання вступають у відносини один з одним, або з публічними 

органами, але не у зв’язку з виконанням публічних обов’язків, а добровільно і у 

відповідності з принципами економічної свободи. Тут йдеться про приватно-фінансову 

діяльність. 

По-друге, фінансова діяльність опосередковує публічні відносини із приводу 

централізованого руху грошових фондів, переважно в бюджетних і податкових 

відносинах. Тут виділяється публічно-фінансова діяльність. 

Перша група відносин повинна розглядатися з позиції господарського права у 

зв’язку з тим, що фінанси – це грошова оцінка господарської діяльності, здійснена в 

установленому порядку. Очевидно, без урахування вимог господарського правопорядку, 

особливостей руху товарів (робіт, послугу) в процесі господарювання не можна 

забезпечити правову організацію фінансів підприємств і держави. Тобто, якщо 

регулювати діяльність господарюючого суб'єкта, зважаючи лише на обіг грошових 

фондів, без урахування виробничих чинників, інтересів трудового колективу, суспільства 

та інвесторів, проблем соціально-економічного розвитку, то не уникнути помилок у 

регулюванні фінансової діяльності. 

Висновки. В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність 

займає особливе місце. Саме від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота 

фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, 

виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами 

господарювання. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких 

основних завдань, а саме: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської 

діяльності; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та 

платоспроможності; виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, 

бюджетом, банками; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 

фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; 

контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. 
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