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FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF SMALL BUSINESS 

 

Анотація. У статті  розглядається сутність та риси фінансових ресурсів малого 

підприємництва. Визначаються склад та джерела формування фінансових ресурсів  малого 

підприємства. Досліджуються принципи та механізм формування фінансових ресурсів 

малого підприємництва. 
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Abstract. The article deals with the nature and features of the financial resources of small 

businesses. Composition and sources of forming of financial resources of small enterprise are 

determined. Principles and mechanism of forming of financial resources of small businesses are 

investigated. 

Keywords: finances, finances of small businesses, financial resources, own resources, 

adopted resources, attracted resources. 

 

Постановка  проблеми. Розвиток малого бізнесу значно сприяє загальноекономічному 

зростанню. Однак його активність стримується фінансовими бар'єрами. Основним 

джерелом інвестицій залишаються власні фінансові ресурси суб'єктів малого бізнесу та 

позики. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та 

відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів). Тому 

актуальним залишається дослідження особливостей механізму формування фінансових 

ресурсів малих підприємницьких структур, що  виступають складовою економічних 

відносин і пов'язані з формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і 

фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідженням сутності, джерел формування 

та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства займались такі  вчені-

економісти, як: Білик М. Д., Бланк І. А., Буряк Л. Д., Варналій З. С., Василик О. Д., 

Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., 

Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші. 

Метою дослідження є розгляд сутності фінансових ресурсів малого підприємництва, 

визначення джерел, принципів та механізму їх формування. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні ринкові умови зумовлюють посилення ролі 

фінансів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та 

платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією фінансів. 

Фінанси малого підприємництва — це певна сукупність грошових фондів, що 

забезпечують процес виробництва та відтворювання в рамках цього суб'єкта малого 

підприємництва, а також сукупність форм і методів їх формування та використання [3, 

с.72]. 

Незважаючи на відмінності у видах діяльності, фінанси суб'єктів малого 

підприємництва мають однакові принципи організації: 



1) жорстка централізація фінансових ресурсів, що забезпечує швидку маневреність 

ними, їхню концентрацію на головних напрямах підприємницької діяльності; 

2) фінансове планування, що визначає на перспективу всі надходження грошових 

коштів суб'єктів господарювання та основні напрями використання їх; 

3) формування фінансових резервів, що забезпечують сталу (стійку) роботу в умовах 

можливих коливань ринкової кон'юнктури; 

4) безумовне використання фінансових зобов'язань перед партнерами. 

Фінансові ресурси суб’єктів малого підприємництва залежно від джерел формування 

поділяються на власні, запозичені та залучені (табл. 1): 

Таблиця 1 

Склад фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва [2, с. 368] 

Власні  Запозичені  Залучені  

1. Особисті кошти 

2. Кошти партнерів та 

засновників 

3. Прибуток, отриманий в 

результаті господарської 

діяльності 

4. Амортизаційні 

відрахування 

5. Продаж активів 

 

1. Банківські кредити 

2. Мікрокредити, 

міні-кредити 

3. Приватні кредити 

4. Іноземні кредити 

5. Інші запозичення 

 

1. Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

2. Заборгованість з оплати праці 

3. Поточні зобов’язання за 

розрахунками з бюджетом 

4. Поточні зобов’язання зі 

страхування  

5. Інші поточні зобов’язання 

 

Початкове формування ресурсів малого підприємництва відбувається під час 

заснування підприємств, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами, залежно від 

організаційно-правових форм господарювання, є: пайові внески, акціонерний капітал, 

надходження від асоціацій. Статутний фонд характеризує обсяг грошових коштів (основних 

і оборотних), інвестованих у процес виробництва, де функціонують основні й оборотні 

фонди [3, с. 72-78]. 

Тобто, формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва 

здійснюється за рахунок власних та прирівняних до них коштів, надходження грошових 

коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу валового внутрішнього 

продукту [2, с. 367]. 

Однією з причин повільного розвитку малих підприємств в Україні в сучасних умовах 

є недостатність фінансових ресурсів, основна частина яких формується із власних джерел 

господарюючих суб’єктів.  Бюджетна підтримка розвитку малих підприємств практично 

відсутня.  Для більшості вітчизняних малих підприємств основним джерелом фінансування 

виробництва є їхні власні кошти. Особливо це стосується первісного капіталу малих 

підприємств [4]. 

Первісний капітал малого підприємства — це статутний капітал. За рахунок нього 

формуються необоротні та оборотні активи в обмежених розмірах, необхідних для 

організації процесу виробництва та реалізації продукції. Формується первісний капітал 

малих підприємств насамперед за рахунок внесків засновників малого підприємства (рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Процес визначення мінімального первісного капіталу малого підприємства [1] 

 

Для більш ефективної роботи малого підприємства, особливо на початковому етапі 

його функціонування, можна залучати партнерів, які можуть стати засновниками, зробивши 

свій грошовий вклад,  наддавши обладнання та приміщення при створенні підприємства. 

Під час розвитку малого підприємства з’явиться можливість використовувати такі власні 

джерела, як частина прибутку, амортизаційні відрахування, або кошти від продажу активів 

[4]. 

Висновки. У структурі фінансових взаємозв'язків ринкового господарства фінанси 

підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють важливу роль, тому 

що вони обслуговують головну ланку суспільного виробництва, де створюються 

матеріальні та нематеріальні блага і формується визначальна маса фінансових ресурсів 

країни.  При цьому, фінансовим ресурсам суб'єктів малого підприємництва властиві такі 

риси: 

1) дефіцит власних коштів у зазначеній сумі первісного капіталу; 

2) обмежений доступ до кредитів комерційних банків на відміну від великих 

підприємств; 

3) підвищений рівень собівартості продукції, що обмежує можливість інвестування у 

момент відсутності необхідних фінансових ресурсів; 

4) нерегулярність реальних джерел інвестиційних ресурсів як для поточної 

операційної діяльності, так і для перспективного розвитку. 

Формування фінансових ресурсів малих підприємств здійснюється за рахунок власних 

та прирівняних до них коштів, надходження грошових коштів від фінансово-банківської 

системи у порядку перерозподілу. Конкретний склад джерел фінансових ресурсів є суто 

індивідуальним для кожного суб'єкта малого підприємництва. Фінансові ресурси малих 

підприємств залежно від джерел їх формування поділяються на власні та запозичені. 

Таким чином, для суб'єктів малого підприємництва важливою умовою ефективної 

діяльності є визначення оптимального розміру фінансових ресурсів.  
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