
Лекція 9. Основи організації фінансів підприємств 

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою 

цілеспрямованої їх організації. 

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи, способи формування та 

використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з чинним 

законодавством. 

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок, який базується на 

принципах: 

 • саморегулювання; 

 • самоокупності; 

 • самофінансування. 

Комерційний розрахунок полягає в постійному порівнюванні витрат та результатів діяльності. 

Комерційний розрахунок передбачає справжню фінансову незалежність підприємств, тобто право 

самостійно вирішувати, що і як виробляти, кому реалізовувати продукцію, як розподілити виручку від 

реалізації продукції, як розпорядитись прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх 

використовувати. Повна самостійність підприємств не означає, однак, відсутності будь-яких правил їх 

поведінки. Ці правила розроблено та законодавчо закріплено у відповідних нормативних актах, тобто 

підприємства приймають рішення самостійно, але в рамках чинного законодавства. 

Держава не втручається в самостійність прийняття рішень підприємств із приводу фінансової 

діяльності, але впливає на відносини господарюючих суб'єктів за допомогою економічних методів 

(податкової, амортизаційної, валютної політики). 

В умовах переходу до ринкових відносин і отримання підприємствами повної самостійності майже 

у всіх галузях підприємництва принципи організації фінансів підприємств повинні забезпечувати 

прийняття ефективних стратегічних і тактичних фінансових рішень. На їх основі розробляється 

фінансова політика підприємства, тобто формування власного і залученого капіталів, активів, способів 

збільшення майна і об'єктів продажу, формування і використання прибутку, оптимізації грошових 

потоків. 

При розробці фінансової стратегії підприємства вчені та практики рекомендують враховувати такі 

стратегічні цілі: 

 • максимізація прибутку підприємства; 

 • оптимізація структури капіталу; 

 • досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємства; 

 • забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; 

 • створення ефективного фінансового механізму; 

 • використання ринкових способів залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Реалізація фінансової політики та стратегічних завдань підприємства за допомогою фінансового 

механізму базується на певних принципах, адекватних сучасним умовам господарювання.  

Принципи сучасної організації фінансів підприємств 

 1. Принцип плановості — забезпечує відповідність обсягу продажу і витрат, інвестицій 

потребам ринку. 

 2. Фінансове співвідношення термінів — забезпечує мінімальну різницю в часі між 

отриманням і використанням коштів, що особливо важливо в умовах інфляції і зміни курсів валют. 



При цьому під використанням коштів розуміється і можливість їх збереження від знецінення при 

розміщенні в швидко-ліквідні активи (цінні папери, депозити тощо). 

 3. Гнучкість (маневрування) — забезпечує можливість маневру у випадку недоотримання 

планових обсягів продажу, перевищення планових витрат із поточної чи інвестиційної діяльності.  

 4. Мінімізація фінансових витрат — фінансування фінансових інвестицій та інших витрат 

має забезпечуватись "найдешевшим" способом. 

 5. Раціональність — вкладення капіталу в інвестиції повинно мати достатньо високу 

ефективність і забезпечити мінімальні ризики. 

 6. Фінансова стійкість — забезпечення фінансової незалежності, тобто дотримання критичної 

межі частки власного капіталу в загальній його величині (0,5) і платоспроможність підприємства, 

тобто його здатність погасити свої короткострокові зобов'язання. 

У період розвитку ринкової економіки в сучасних умовах в Україні ці принципи доповнюються 

іншими принципами перехідного періоду, а саме: 

 7. Зацікавленість в результатах діяльності підприємства — означає, що форми, системи та 

розмір оплати праці, стимулюючі, компенсаційні виплати та інші види доходів самостійно 

встановлюються господарюючим суб'єктом. 

 8. Матеріальна відповідальність — означає, що за порушення договірних, кредитних, 

податкових зобов'язань підприємство несе матеріальну відповідальність у вигляді штрафів, пені, 

неустойки; застосування цього принципу залежить від правового поля, в якому функціонує 

підприємство, яке в сучасних умовах в Україні збалансоване не за всіма нормативними та 

законодавчими актами та є досить недосконалим. 

 9. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю — передбачає розвиток 

внутрішнього та зовнішнього вартісного контролю; в Україні достатнього розвитку набув зовнішній 

контроль за виконанням податкових зобов'язань та використанням державних коштів, а інші види 

фінансового контролю потребують розвитку та удосконалення. 

 10. Створення достатніх фінансових резервів — забезпечує захищеність підприємства в 

умовах недосконалого ринку, інфляції, нерозвинутого правового поля, фінансових та інших 

страхових ризиків; з розвитком держави, підприємства та ринкових відносин, системи фінансового 

менеджменту та поліпшення економічного стану в країні значення цього принципу буде поступово 

знижуватись. 

Звичайно, реалізація цих принципів має здійснюватись при розробці фінансової політики і 

організації системи управління фінансами конкретного підприємства. 

На організацію фінансів підприємств впливають: 

 • сфера діяльності (матеріальне виробництво, невиробнича сфера); 

 • галузева підпорядкованість (промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство, 

торгівля тощо); 

 • види (напрямки) діяльності (експорт, імпорт); 

 • організаційно-правова форма підприємницької діяльності (проявляється у процесі 

формування капіталу (статутного фонду), розподілу прибутку, утворення грошових фондів, 

внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах із бюджетом тощо). 

У ринковій економіці основною формою господарювання є акціонерне товариство. Розрізняють 

товариства закритого та відкритого типів. 

Акціонерне товариство закритого типу засновує обмежена кількість акціонерів. При цьому будь-

який член товариства не може продати свого паю без згоди інших акціонерів, які мають переважне 

право на придбання цього паю. 



Акціонерне товариство відкритого типу орієнтовано на більшу кількість акціонерів через 

встановлення відкритої передплати на акції. При цьому акціонер має право на власний розсуд 

продавати, дарувати чи заставляти свої акції. 

Особливо поширеною організаційно-правовою формою є товариство з обмеженою 

відповідальністю. Кожен з учасників такого товариства вносить визначений пай у статутний фонд і 

згідно з ним одержує частку в доходах та майні товариства. Надалі відповідальність учасника 

товариства обмежується його паєм або внеском. Члени товариства за зобов'язаннями товариства не 

відповідають. Товариство відповідає за своїми боргами тільки майном, яке є в його активі. Майно 

формується за рахунок внесків учасників, доходів, одержаних від підприємницької діяльності, та інших 

законних джерел. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має свій статут. У 

статуті визначено порядок розподілу прибутку й ту його частину, яку розподіляють між членами 

відповідно до їхніх внесків. 

На організацію фінансів підприємств впливають також галузеві особливості, специфіка 

виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структура 

виробничих витрат, вплив природно кліматичних факторів на виробництво. 

Так, у сільськогосподарському виробництві, гірничодобувній промисловості, капітальному 

будівництві дія природних та кліматичних факторів зумовлює особливості розподілу прибутку, 

необхідність формування фінансових ресурсів для протидії ризику, забезпечення страхового захисту 

засобів виробництва та результатів праці. 

 


