
365

Шкробот М. В.,
аспірант, НТУУ «КПІ», Україна

Shkrobot M. V.,
Postgraduate NTUU «KPI»

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ
«ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ»

ESSENCE OF CATEGORY
«FINANCIAL RESOURCES»

На основі узагальнення підходів учених
економістів запропоновано основні на-
прямки визначення сутності категорії
«фінансові ресурси», досліджено їх суть
та значення у забезпеченні розширеного
відтворення підприємства.

On the basis of the approaches scientists
economists proposed the main directions

of defining the essence of the category
«financial resources», investigated their

essence and value in securing the
extended enterprise play.

У системі управління діяльністю будь-якого підприємства в
сучасних умовах найскладнішою та найвідповідальнішою лан-
кою є управління фінансами.

Існують різні точки зору щодо поняття «фінансові ресурси». З
одного боку, є роботи, опубліковані в різні періоди часу, які при-
свячені сутності фінансових ресурсів, у тому числі роботи радян-
ських економістів, опубліковані в 60—70-ті роки ХХ століття та
більш пізні періоди. При цьому поняття «фінансові ресурси», як і
раніше, є предметом дослідження сучасних авторів.

Щодо визначення економічної природи такої фундаменталь-
ної категорії, як фінансові ресурси підприємств існує безліч то-
чок зору, в тому числі таких учених, як Азаренкова Г.М., Буря-
ковський В.В, Вознюк Г.Л., Гриньова В.М., Завгородній А.Т.,
Зятковський І.В., Коробов М.Я., Опарін В.М., Павлюк К.В., Под-
дєрьогін А.М., Смовженко Т.С., Д’яченко В.П., Волкової О.І.,
Колчиної Н.В., Сенчагова В.К., Бірман А.М., Шахова Г.Я. та ін.

Напрямки до розгляду змісту фінансових ресурсів можна роз-
ділити на три групи. Перша група напрямків розглядає зміст фі-
нансових ресурсів на рівні державних фінансів. Друга група на-
прямків передбачає розгляд фінансових ресурсів на рівні
корпоративних фінансів. Третя група — відтворювальний підхід
до фінансових ресурсів.

Перший напрямок є історичною основою досліджень поняття
«фінансові ресурси», пов’язаною зі складанням першого п’яти-
річного плану СРСР, у складі якого розроблявся баланс фінансо-
вих ресурсів. Зміст цього напряму базувався на тісному взаємо-
зв’язку двох економічних понять — фінанси та фінансові ресур-
си. Логіка напряму формувалася виходячи з положення про те,
що фінанси виступають вартісною категорією.
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Так, один з відомих дослідників фінансів В.П. Д’яченко об-
ґрунтовує ототожнення фінансових ресурсів з грошовими ресур-
сами рухом вартості в грошовій формі в процесі розподілу суспіль-
ного продукту [5].

У твердженнях В.П. Д’яченко щодо ототожнення грошових
доходів, грошових коштів і фінансових ресурсів простежується
думка про те, що будь-які види доходів можуть бути прирівняні
до фінансових ресурсів. Тим самим автор розмиває ознаку, по
якій можна було б виділити фінансові ресурси.

Сутність фінансових ресурсів за А.М. Бірманом проявляється
через використання певної сукупності виробничих відносин дер-
жави шляхом мобілізації частини національного доходу в грошо-
вій формі [1].

Отже, А.М. Бірман розглядає склад фінансових ресурсів з по-
зиції різних елементів національного доходу, а не тільки додано-
го продукту [2]. Але далі таке розширення джерела фінансових
ресурсів суперечить його ж твердженням про те, що виручка ви-
ступає джерелом формування фінансових ресурсів на підприємс-
тві. Це вірно лише частково: виручка, точніше прибуток, є лише
одним із джерел власних фінансових ресурсів [3].

Досліджуючи розглянутий напрямок до трактування змісту
поняття «фінансові ресурси», Г.Я. Шахова [7] вказує на головний
його недолік — відсутність чітких кількісних та якісних меж фі-
нансових ресурсів і грошових коштів.

Другий напрямок до розгляду змісту фінансових ресурсів
пов’язане з функціонування фінансів організацій. Незважаючи на
те, що в науковій літературі радянського періоду, здебільшого,
увага приділялася формуванню фінансових ресурсів на рівні
держави, А.М. Бірман справедливо наголошував на необхідності
більш глибокого розгляду суті економічних процесів і відносин
на рівні підприємств. При обґрунтуванні цієї точки зору він вка-
зував, що переважна частина фінансових ресурсів створюється в
процесі матеріального виробництва на підприємствах різних га-
лузей народного господарства, тобто децентралізовано.

Такої ж позиції дотримується і І.Т. Балабанов. У його тракту-
ванні фінансові ресурси господарюючого суб’єкта є грошові кошти,
наявні в його розпорядженні [4].

Різновидом другого напрямку є позиція Д.С. Молякова і Є.І. Шо-
хіна [6]. Вони стверджують, що фінансові ресурси — це валовий
дохід, який використовується в процесі його розподілу на фонд
оплати праці та грошові накопичення. Автори аргументують за-
пропоноване визначення тим, що основним джерелом формуван-
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ня власних фінансових ресурсів виступають валовий дохід та
амортизація. На їхню думку, така різниця випливає з розподілу
виручки, коли в сумі грошовий коштів, що надійшла, значну час-
тину становлять оборотні кошти та лише частина, що залишилася
у вигляді валового доходу, є джерелом фінансових ресурсів.

Прихильники відтворювального підходу розглядають фінан-
сові ресурси як грошове вираження частини сукупного суспіль-
ного продукту. У цьому напрямку представлені більш чіткі особ-
ливості сутності фінансових ресурсів: вказано їхнє цільове
призначення та визначені рамки їх виділення у складі вартості
сукупного суспільного продукту. Разом з тим у такому визначен-
ні втрачена специфіка фінансових ресурсів як частини грошового
обороту.

Все вищевикладене підтверджує, що передумови виникнення
фінансових ресурсів пов’язані зі стадіями виробництва, обміну та
споживання. Саме формування фінансових ресурсів відбувається
на стадії розподілу вартості виробленого та реалізованого про-
дукту. Отже, виникнення фінансових ресурсів пов’язане з вико-
нанням двох умов:

1) капітал повинен бути задіяний у процесі виробництва і
сприяти створенню вартості продукту;

2) вироблений продукт повинен бути реалізований та з нату-
рально-речової форми повинен набути грошову форму.
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