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ВСТУП
Незаперечною ознакою розвитку економіч�

них систем, до яких належить і підприємство, є
зумовлене ним зростання значення фінансових
ресурсів. Саме це, на думку багатьох науковців,
зумовило домінування, починаючи з другої по�
ловини XX століття, нового напряму в неокла�
сичній фінансовій теорії, основним предметом
якого є проблеми функціонування ринку капі�
талів та руху фінансових ресурсів як ключових
чинників економічного розвитку. Розбіжності у
визначенні поняття "фінансові ресурси" варіюють
від спроб дати чітко наукове тлумачення до ви�
користання прийомів так званого здорового глуз�
ду. Це зумовлено тим, що, як і будь�яке економі�
чне явище, фінансові ресурси мають різні форми
прояву. Крім того, кожен дослідник адаптує зміст
використовуваних термінів до вирішення завдань
власного дослідження для того, щоб найповніше
розкрити досліджувану проблему. Дослідженню
фінансових ресурсів підприємств присвячені
праці багатьох відомих вітчизняних і закордон�
них вчених, серед яких: Б. Лев, Дж. Барні, С. Го�
шал, А.П. Градов, Гері Кокінз, Р.С. Каплан,
І.А. Бланк, О.Б. Бутнік�Сіверський, В.М. Гєєць,
О.В. Копилов, М.К. Марінічева, Н.М. Любенко,
І.М. Рєпіна та інші. У дослідженнях названих еко�
номістів відображено окремі аспекти сутності й
ролі фінансових ресурсів, їхнього впливу на еко�
номіку і фінанси на мікро� і макроекономічному
рівні. Водночас відчувається, що недостатньо вив�
чено особливості та специфіку функціонування
фінансових ресурсів підприємств за умов розвит�
ку ринкових відносин, неповною мірою визначе�
но їх місце і роль у формуванні загальнодержав�
них фінансових ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті — уточнити визначення

поняття "фінансові ресурси", розглянути їх
функціональні властивості та пояснити еконо�
мічну інтерпретацію властивості трансформації
фінансових ресурсів у активи підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансові ресурси суб'єктів господарюван�

ня незалежно від форм власності формуються
в процесі розподілу і перерозподілу створено�
го національного продукту.

Місце і роль фінансових ресурсів у розши�
реному відтворенні можна чітко визначити лише
тоді, коли матимемо їх теоретичне обгрунтуван�
ня як економічної категорії. В економічній літе�
ратурі й на сьогодні немає єдиної думки щодо
визначення фінансових ресурсів, їх складу, ме�
тодів впливу на ефективність господарювання.
При широкому використанні в економічній літе�
ратурі і практиці терміна "фінансові ресурси"
його тлумачення відрізняється.

У фінансово�кредитному словнику трактує,
що "фінансові ресурси — це грошові кошти, які
знаходяться у розпорядженні держави, підпри�
ємств і установ, і використовуються для по�
криття затрат і формування різних фондів та
резервів [6, с. 504].

У наведеному визначенні фінансові ресурси
розглядаються як суто грошові кошти. Крім того,
фінансові ресурси держави прирівнюються до
фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.
Аналогічне визначення фінансових ресурсів дає
Загородній А.Г. Він вважає, що "фінансові ресур�
си — це сукупність коштів, що є в розпорядженні
держави та суб'єктів господарювання [7, с. 404].
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Розглядаючи це визначен�
ня, слід зауважити, що фінан�
сові ресурси характеризують
не грошові кошти взагалі, а
грошові нагромадження, гро�
шові фонди, які сформовані на
підприємстві в процесі розпо�
ділу новоствореного продукту
і мають цільове призначення.
Такої думки щодо визначення
фінансових ресурсів дотри�
мується М.Г. Сичов, який вва�
жає, що "фінансові ресурси —
це грошові нагромадження і
грошові фонди, що створюють�
ся підприємствами, об'єднан�
нями в процесі розподілу і пе�
рерозподілу суспільного про�
дукту і національного доходу" [8, с. 13].

Приведене визначення свідчить, що фінан�
сові ресурси формуються в процесі розподілу
національного продукту. Рух вартості націо�
нального продукту на всіх стадіях відтворю�
вального процесу супроводжується трансфор�
муванням його частини у фінансові ресурси.

Таким чином, у функціонуванні категорії
"фінансові ресурси" втілюється рух двох кате�
горій: "фінансові ресурси держави" (макроеко�
номічний рівень) і "фінансові ресурси суб'єктів
господарювання" (мікроекономічний рівень).
Отже, фінансові ресурси су�
б'єктів господарювання є еко�
номічною (фінансовою) кате�
горією, яка виражає фінансові
відносини, пов'язані з рухом
частини грошових коштів
суб'єктів господарювання, що
перебувають в їхньому розпо�
рядженні та спрямовуються
на виробничий і соціальний
розвиток, матеріальне заохо�
чення. Її суспільне призначен�
ня — фінансове забезпечення
процесу розширеного відтво�
рення виробництва на підпри�
ємствах. Категорії "фінансові
ресурси" притаманні дві функ�
ції — формування та викори�
стання фінансових ресурсів.
Основні аспекти, що визнача�
ють фінансові ресурси як ок�
рему категорію й розкривають
її зміст, представлені на рис.
1.

Фінансові ресурси суб'єк�
тів господарювання мають

суспільне призначення, оскільки за їх рахунок
формується дохідна частина Державного бюд�
жету України, здійснюються внески в цільові
державні фонди.

Сутність фінансових ресурсів суб'єктів гос�
подарювання проявляється через її функції.
Фінансові ресурси суб'єктів господарювання
виконують дві функції: формування фінансо�
вих ресурсів у процесі виробничо�господарсь�
кої діяльності; використання фінансових ре�
сурсів для забезпечення операційної, інвести�
ційної та фінансової діяльності, для виконан�

Рис.  1. Сутність категорії "фінансові ресурси"

Рис. 2. Управління фінансовими ресурсами
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ня своїх фінансових зобов'язань перед бюдже�
том, комерційними банками, постачальниками.

Слід зазначити, що будь�які ресурси обме�
жені і досягти бажаного ефекту можна не
тільки регулюванням їхнього обсягу, а й через
установлення оптимального співвідношення
різних ресурсів. З усіх ресурсів фінансові ма�
ють першочергове значення, оскільки це єди�
ний вид ресурсів підприємства, що трансфор�
мується безпосередньо і з мінімальною витра�
тою часу в будь�який інший вид ресурсів.

Актуальним постає питання управління
фінансовими ресурсами, яке представлено на
рис. 2.

Таким чином, на цій концептуальній основі
приходимо до висновку, що фінансові ресурси
підприємства (суб'єкта господарювання) — це
ресурси, які забезпечують неперервність руху
грошових потоків.

У стабільних умовах господарювання, рі�
шення про активізацію процесу формування
ресурсу приймається, виходячи з реальних по�
треб діяльності підприємства, вартості вироб�
ничого процесу та очікувань щодо отримання
певного результату. Ситуація дещо змінюєть�
ся за умови обмеження фінансових можливос�
тей підприємства під час депресійного стану
економіки (який нині спостерігається в Ук�
раїні), оскільки за таких умов, як свідчить прак�
тика, грошова маса підприємства зменшується,
що змушує його залучати матеріальні ресурси
дрібними партіями, вести пошук більш дешево�
го і можливо менш якісних виробничих ре�
сурсів, скорочувати бюджет витрат на розроб�
ку та придбання нематеріальних ресурсів,
відмовлятися від інвестиційних проектів з низь�
кою та середньої внутрішньою нормою дохід�
ності та тривалим періодом окупності, перегля�
дати політику щодо підбору та оплати праці
персоналу. Отже, за умов депресійного стану
економіки постає невідкладне завдання пошу�
ку управлінських рішень щодо активізації ре�
сурсів суб'єктів господарювання в умовах об�

меженості їх фінансових можливостей.
Досліджуючи шляхи вирішення дано�

го завдання, було з'ясовано, що при
зіставленні вартості активізації процесу
формування ресурсів та продуктивності
активів у ході використання утворюєть�
ся матриця відбору підприємством ре�
сурсів для подальшої трансформації їх в
активи підприємства (рис. 3).

Як видно з рис. 3 матриця вибору ре�
сурсів з метою їх подальшої активізації має
чотири зони: сила, життя, старість, ризик.

Якщо ресурс характеризується висо�
кими параметрами продуктивності активу та
вартістю активізації процесу формування ре�
сурсу (зона "сила" за матрицею), то його доц�
ільно обирати для використання підприєм�
ством, яке має на меті посилити конкурентну
позицію на ринку за рахунок використання
інноваційних технологій, нової техніки, більш
кваліфікованого персоналу та якіснішої систе�
ми менеджменту [5, с. 147].

За умови обмеження фінансових можливо�
стей для підприємства стає недосяжним більш
дорогий ресурс з ресурсного пакета, тому рі�
шення про активізацію процесу формування
потенційного ресурсу приймається, виходячи
з позицій забезпечення загальної дієспромож�
ності суб'єкта господарювання при мінімальних
затратах на нього, в тому числі за рахунок дея�
кої втрати його якісних параметрів (зона "жит�
тя" за матрицею).

В умовах старіння бізнесу зазвичай підпри�
ємство залучає до трансформації класичні ре�
сурси і за умови вже тривалого використання
їх вартість теж незначна (зона "старість" за
матрицею). Але ця економічно вигідна ситуа�
ція триває недовго, бо низька продуктивність
активу негативно впливає на загальний абсо�
лютний результат діяльності підприємства і по�
ступово загострює проблему скорочення гро�
шової маси. В цей час керівництво підприємства
має перейматися пошуком нового напряму ді�
яльності, а не радіти низьким затратам щодо за�
лучення ресурсу.

Важко економічно інтерпретувати зону "ри�
зику" за матрицею. Не логічно погоджуватися
на активізацію процесу формування ресурсу,
знаючи, що він дуже дорого коштує і має низь�
ку продуктивність. Проте практика показує,
що такі випадки не одиничні. Це може свідчити
передусім про низький рівень кваліфікації ке�
рівника, який приймає рішення про активізацію
процесу формування ресурсу, або про вплив
інших неекономічних факторів.

Говорячи про активізацію процесу форму�

 
 

     
  

 

 
 

     
  
   

 
 

     
  

 
 

   
   

 

 
 

   
 

   
   

   
   

 

                                                                
     

Рис. 3. Матриця вибору ресурсів з метою їх
подальшої активізації
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вання ресурсів суб'єктів
господарювання, слід пам�
'ятати, що специфічною
особливістю фінансових
ресурсів є те, що для участі
у процесі виробництва
вони потребують транс�
формації в інші види ре�
сурсів. Вони не беруть без�
посередньої участі у про�
цесі виробництва, тобто
щодо фінансових ресурсів
не застосовується меха�
нічний, хімічний, біологіч�
ний чи інший вплив з метою
зміни їх фізичних та спо�
живчих якостей. Окремі
види інших ресурсів потен�
ційно теж мають таку саму
здатність. Однак для фі�
нансових ресурсів транс�
формаційна властивість, на
наш погляд, є унікальною.

Для з'ясування техно�
логії активізації ресурсів
підприємства за умов об�
меження його фінансових
можливостей необхідно більш детально розг�
лянути модель трансформації фінансових ре�
сурсів у активи підприємства, яка за всіма ка�
нонами процесуального підходу передбачає на�
явність сукупності споріднених елементів, вхід,
яро та вихід [3, с. 154]. Виходом для даної мо�
делі слугують ресурси здатні за визначеної
бізнес�моделі перетворюватися в активи
підприємства для досягнення очікуваного ре�
зультату діяльності. Ядром є безпосередньо ак�
тиви підприємства, сформовані у результаті
трансформації фінансових ресурсів підприєм�
ства. А виходом результат участі активів у гос�
подарській діяльності підприємства.

Модель трансформації фінансових ресурсів
в активи підприємства передбачає щонаймен�
ше три варіанти її існування: прогресивної, оди�
ничної та регресивної трансформаційної при�
зми.

Прогресивна (оптимальна) трансформацій�
на призма ілюструє ситуацію, коли з невелико�
го пакета фінансових ресурсів формуються
активи, які здатні досягти суттєвих результатів
(рис. 4). Іншими словами, мультиплікатор спів�
відношення результатів і фінансових ресурсів
більше одиниці.

Ситуація, представлена на рис. 2, притаман�
на зоні "життя" за матрицею вибору ресурсу з
метою його подальшої активізації.

Одинична трансформаційна призма відтво�
рює таку кількість результату, скільки було
запропоновано для вибору ресурсів (рис. 5).

Ситуація, представлена на рис. 3, притаман�
на зонам "сили" та "старість" за матрицею ви�
бору ресурсу з метою його подальшої активі�
зації. Проте абсолютні результати, які може
отримати підприємство, будуть суттєво різни�
ми.

Регресивна трансформаційна призма вимог�
лива до параметрів ресурсів на вході, проте
продукує мізерні результати на виході (рис. 6).
Мультиплікатор співвідношення результатів і
ресурсів менше одиниці.

Ситуація, представлена на рис. 4, притаман�
на зоні "ризик" за матрицею вибору ресурсу з
метою його подальшої активізації.

Спроможність фінансових ресурсів до
трансформації важлива не сама по собі, а в ча�
совому аспекті. Це означає, по�перше, постійну
готовність ресурсу до трансформації в будь�
який час і без обмежень. При цьому у процесі
такої трансформації фінансові ресурси не по�
винні втрачати акумульовану в них вартість або
незначну її частину. І, по�друге, важливо, щоб
у разі зростання часового періоду трансфор�
маційна властивість ресурсу істотно не змен�
шувалася, а витрати на його утримання не
збільшувалися. З цих особливостей випливає та

Рис. 4. Прогресивна (оптимальна) трансформаційна призма

Рис. 5. Одинична трансформаційна призма
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обставина, що віднесення окремих видів активів
до фінансових ресурсів залежить від часового
періоду, для якого здійснюється така оцінка.

Економічну інтерпретацію трансформацій�
ної властивості фінансових ресурсів найповні�
ше відображено у концепції ліквідності. У фінан�
совій теорії та практиці управління фінансовою
діяльністю підприємства ліквідність розгля�
дається як спроможність активу у короткий пе�
ріод часу бути реалізованим із найменшими
втратами його реальної ринкової вартості. Ос�
новним кількісним показником її виміру є рівень
ліквідності активу. Отже, рівень ліквідності слід
вважати визначальною ознакою віднесення їх до
складу фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень

приходимо до висновку, що:
— активи підприємства — це варіативна ча�

стина ресурсів, яка обирається суб'єктом гос�
подарювання для здійснення підприємницької
діяльності за схваленої бізнес�моделі через
свою здатність, з урахуванням фактора часу та
ризику, приносити економічну вигоду та забез�
печувати конкурентоспроможність підпри�
ємства на конкретному ринку;

— для з'ясування технології активізації
процесу формування ресурсів підприємством
за умови обмеження його фінансових можли�
востей необхідно більш детально розглянути
модель трансформації фінансових ресурсів в
активи підприємства, яка існує в трьох варіан�
тах: прогресивної, одиничної та регресивної
трансформаційної призми;

— існують суттєві розбіжності в методиці
прийняття рішення про активізацію процесу фор�
мування ресурсу в стабільних умовах та за умо�
ви обмеження фінансових можливостей підприє�
мства за умов депресійного стану економіки;

— за умови обмеження фінансових можли�
востей для підприємства стає недосяжним більш

дорогий ресурс з ресурсно�
го пакета, тому рішення про
активізацію процесу фор�
мування потенційного ре�
сурсу приймається, виходя�
чи з позицій забезпечення
загальної дієспроможності
суб'єкта господарювання
при мінімальних затратах
на нього, в тому числі за ра�
хунок деякої втрати його
якісних параметрів (зона
"життя" за матрицею).

— в загальному питанні
ресурсовикористання метою підприємства є оп�
тимізація обсягів фінансових ресурсів з метою
підвищення загальної прибутковості компанії.

Викладене вище дозволяє стверджувати, що
сучасний стан наукової розробки вказаної про�
блематики вимагає появи нової парадигмаль�
ної конструкції системи управління фінансо�
вими ресурсами підприємств, яка має спирати�
ся на глибоке усвідомленням процесу їх транс�
формації в активи для досягнення очікуваних
результатів за різних економічних умов.
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Рис. 6. Регресивна трансформаційна призма


