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Постановка проблеми. Рано чи пізно керівники 
підприємства стикаються з проблемами управління 
фінансовими ресурсами: з’ясовується, що показники 
і процедури, що використовувалися раніше для пла-
нування діяльності підприємства, наприклад, обсяг 
виробленої продукції, не дають йому змоги успішно 
конкурувати через високу собівартість продукції, 
і поява конкурентів не тільки починає перешко-
джати отриманню звичних прибутків, але і зводить 
іноді прибуток до нуля. Є розуміння того, що на під-
приємстві необхідно змінювати систему управління, 
знижувати витрати, більш ефективно управляти 
фінансовими ресурсами. Питання в тому, як це зро-
бити. Як підрахувати істинну собівартість виду про-
дукції, як спланувати закупівлю, в удосконалення 
яких процесів насамперед необхідно інвестувати 
кошти тощо?

Аналіз останніх статей і публікацій. Досліджуючи 
концепцію фінансових ресурсів, вчені в основному 
визначають її в контексті грошових фондів, що управ-
ляються державою, організаціями, підприємствами 
та людьми. Сутність та роль фінансових ресурсів 
вивчаються на рівні держави та підприємства. Поняття 
державного фінансування досліджено багатьма міс-
цевими дослідниками, такими як В. Андрющенко, 
В. Базилевич, С. Буковина, О. Василик, Ю. Дяченко, 
Т. Єфименко, В. Зайчикова, А. Кириленко, В. Крав-
ченби, І. Луніна, С. Лондар, В. Опарін, К. Павлюк, 
Д. Полозенко, А. Соколовська, В. Федосов, І. Чугу-
нов, С. Юрій та інші. Дослідження фінансових ресур-
сів на мікрорівні було зроблено такими вченими, 
як В. Білик, А. Бандурка, Л. Буряк, В. Гринькова, 
Л. Зятковська, Г. Кіреєць, М. Крупка, Л. Лактіонова, 

В. Опарін, А. Павлов, О. Поддєрьогін, О. Філімонен-
ков, С. Хачатурян та інші.

Постановка завдання. На основі визначеної про-
блеми можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в систематизації наукових підходів до 
поняття та ролі фінансових ресурсів підприємства, їх 
формування та необхідності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
хід до ринкової економіки визначає зростання ролі 
фінансів у діяльності підприємств у економічній 
системі. В організації фінансових компаній визна-
чаються особливості галузі, характер виробництва 
та рівень технології, специфіка процесу, склад 
та структура виробничих витрат, вплив кліматич-
них факторів на виробництво. У процесі здійснення 
виробничо-господарської діяльності підприємства 
стикаються з питанням формування такої кількості 
фінансових ресурсів, яка б могла сприяти підви-
щенню ефективності функціонування підприємства, 
забезпечити його платоспроможність та ліквідність. 
У системі основних економічних ресурсів важлива 
роль належить фінансовим ресурсам, їх достатня 
наявність – необхідна умова успішного функціону-
вання будь-якого підприємства.

Сутність фінансових ресурсів розкривається через 
вивчення їх структури як сукупності власного, запо-
зиченого, а також залученого грошового капіталу, 
який використовується підприємством у процесі 
здійснення господарської діяльності і слугує джере-
лом формування активів та отримання відповідного 
доходу від їх використання [1].

Дослідники фінансових ресурсів на рівні підпри-
ємства встановили три підходи до їх суті:



62 Серія Економічні науки

Випуск 27. Частина 2. 2017

1) фінансові ресурси, виражені у готівкових 
грошах;

2) фінансові ресурси, виражені у вигляді коштів;
3) поєднання двох вищезгаданих підходів.
Основна відмінність між грошовими та фондовими 

формами фінансових ресурсів – це необхідність вико-
ристання цільового призначення. Компанія вико-
ристовує грошові кошти для виконання зобов’язань 
перед бюджетом. І фінансові ресурси у формі фонду 
беруть участь у підприємницькій діяльності. Якщо 
сума коштів компанії переважає суму грошей, то це 
вказує на наявність фінансових зобов’язань.

О. Поддєрьогін визначає фінансові ресурси як 
гроші, які є в розпорядженні компанії і включають 
грошові кошти та гроші, які не використовуються 
у фонді [2, с. 10].

В. Опарін стверджує, що фінансові ресурси вира-
жають суму грошей, тобто спрямовуються на фіксо-
вані та поточні активи компанії. Дослідник пропо-
нує використовувати фінансові ресурси для аналізу 
та оцінки фінансового потенціалу підприємств, 
оскільки вони вказують на здатність підприємства 
до витрат на прибуток [3, с. 79].

За словами Л. Зятковської, фінансові ресурси 
підприємств розуміються як гроші з метою викорис-
тання, породжені у процесах розподілу та перерозпо-
ділу валового внутрішнього продукту, створеного на 
цьому підприємстві, яким він володіє або управляє 
[4. ст. 149].

Відсутність єдиного підходу до визначення фінан-
сових ресурсів на рівні підприємства у вищезазна-
чених дослідженнях свідчить про невідповідність 
у розумінні принципів функціонування ринкової 
економіки в Україні.

Фінансові ресурси підприємства мають три осно-
вні функції: формування, підтримання оптимальної 
структури та збільшення виробничих потужностей 
підприємства, забезпечення поточної фінансово-гос-
подарської діяльності, забезпечення участі компанії 
у реалізації соціальної політики.

Джерелами формування фінансових ресурсів під-
приємства є власний капітал та позиковий капітал. 
Власні ресурси підприємство формує в результаті 
здійснення господарської діяльності, і вони знахо-
дяться в розпорядженні підприємства в будь-який 
момент часу. Тому їх становить власний капітал, 
до складу якого входять статутний капітал, резерв-
ний капітал, додатковий капітал та нерозподілений 
прибуток. Позикові джерела знаходяться у розпо-
рядженні підприємства на тимчасовій та платній 
основі, залучаються для досягнення поставлених 
цілей і включають в себе довгострокові та поточні 
зобов’язання.

Особливістю власних фінансових ресурсів підпри-
ємства є легкість і швидкість залучення порівняно із 
запозиченими. Ще однією позитивною рисою влас-
них ресурсів є їх здатність забезпечувати потрібний 
рівень фінансової стійкості, тим самим зменшуючи 
ймовірність виникнення ризику втрати платоспро-
можності.

Для стабільної діяльності підприємства велике 
значення має формування в максимальних обсягах 
внутрішніх власних фінансових ресурсів. Ці ресурси 
формуються за рахунок чистого прибутку підпри-
ємства, амортизаційних відрахувань на відновлення 
вартості, виторгу від реалізації власного майна під-
приємства, дооцінки вартості товарних запасів 
та інших джерел.

Формування і раціональне використання фінан-
сових ресурсів здійснюється у процесі фінансової 

діяльності підприємства, в результаті якої постійно 
відбуваються зміни в розмірах і структурі засобів, 
що залучаються із внутрішніх і зовнішніх джерел. 
Розмаїття чинників макро- і мікросередовища під-
приємства, їх динамічність вимагають безперерв-
ного впливу на фінансові ресурси з метою раціо-
нального використання і поліпшення фінансового 
стану підприємства.

Основною метою формування фінансових ресурсів 
підприємства є абсолютне задоволення його фінансо-
вих потреб, які забезпечують передбачені темпи його 
стійкого розвитку в наступному періоді.

У сучасних умовах управління формуванням 
фінансових ресурсів підприємства є досить склад-
ним завданням. Перед керівництвом постають про-
блеми вибору джерела фінансування, ефективного 
та цілеспрямованого використання коштів, своє-
часного погашення зобов’язань підприємства тощо. 
Вирішення цих питань зумовлює необхідність плану-
вання потрібного обсягу фінансових ресурсів у пер-
спективі, визначення оптимального співвідношення 
власних та залучених коштів, а також мінімізації 
вартості їх залучення, тобто оцінювання вартості 
кожного джерела залучення і вибір найвигіднішого.

У процесі формування фінансових ресурсів під-
приємств важливу роль відіграє їх збалансованість 
і визначення оптимальної структури їх джерел. 
Проте, як свідчить практика, їх структура постійно 
змінюється під впливом різноманітних факторів, 
таких як зростання питомої ваги коштів, залучених 
із зовнішніх джерел, і насамперед частки кредитор-
ської заборгованості, яка спричиняє систему непла-
тежів та приводить до зниження інвестиційних мож-
ливостей підприємницьких структур. Встановлення 
оптимального співвідношення фінансових ресурсів 
впливає на вирішення питання підвищення ринкової 
вартості підприємства і залежить від чистої рента-
бельності власних коштів та норми розподілу при-
бутку на дивіденди.

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує 
фінансову стійкість, платоспроможність, стабіліза-
цію обсягів виробництва, а також можливість його 
розширення, достатній рівень забезпечення органі-
зації матеріальними ресурсами, а отже, здатність 
у процесі виробництва відшкодувати авансовані 
фінансові ресурси в обсягах, що не будуть поступа-
тися використаним.

На стратегічному рівні в процесі фінансового 
управління повинні розв’язуватися проблеми форму-
вання фінансових ресурсів і їх раціонального розмі-
щення, забезпечення необхідним обсягом фінансових 
ресурсів діяльності підприємства, що може істотно 
вплинути на структуру і розмір активів і пасивів 
бухгалтерського балансу та фінансовий стан під-
приємства. На тактичному рівні управління фінан-
совими ресурсами підприємств необхідно забезпе-
чити взаємозв’язок стратегічних цілей підприємства 
і його поточної діяльності.

У процесі оперативного управління здійсню-
ються заходи щодо розподілу, ефективного вико-
ристання і контролю наявних фінансових ресурсів 
для забезпечення поточної діяльності підприємства 
в межах виконання короткострокових і середньо-
термінових планів.

Сукупність ресурсів підприємства створює базу 
формування його ресурсного потенціалу, оскільки 
система ресурсів більшою мірою належить до опису 
потоків ресурсів, що використовуються у виробни-
чому процесі, тоді як ресурсний потенціал передба-
чає насамперед наявність джерел ресурсів.
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До складу ресурсного потенціалу входять запаси 

природних, матеріальних, фінансових, інформацій-
них ресурсів та населення. Категорія ресурсного 
потенціалу потрібна для оцінки можливостей майбут-
нього періоду, тому що це враховує спрямування, роз-
ширення, поповнення і відтворення джерел ресурсів.

Поняття «потенціал підприємства» в економічній 
літературі дуже поширене у зв’язку з важливістю 
визначення можливостей отримання джерел ресур-
сів, їх розвитку. Більшість науковців дотримується 
твердження, що ресурсний потенціал як поняття 
пов’язаний із формуванням та ефективним викорис-
танням ресурсів. За висновками О.С. Віханського, 
«процес формування і мобілізації ресурсів почина-
ється з того, що механізм використання ресурсного 
потенціалу організації приводиться у відповідність 
із наявною стратегією. Для цього вище керівни-
цтво повинно привести характер і напрям діяльності 
функціональних підрозділів у відповідність із завдан-
нями реалізації стратегії» [6, с. 57]. У А.Г. Фонотова 
«ресурсний потенціал являє собою сукупність запа-
сів і пов’язаний насамперед із характеристикою дже-
рел ресурсів» [7, с. 37].

Досить раціональною на сучасному етапі є кон-
цепція, яка стверджує, що ресурсний потенціал під-
приємства – це його економічні можливості (засоби 
виробництва, запаси, джерела ресурсів – наявні або 
які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, вико-
ристані) для досягнення встановлених цілей. Тобто 
економічна здатність підприємства забезпечувати 
досягнення намічених цілей.

До надходжень, які формують фінансові ресурси 
підприємств, відносять амортизаційні відрахування, 
стійкі пасиви, виручку від реалізації вибулого майна, 
цільові надходження (за утримання дітей у дошкіль-
них установах тощо), кошти, отримані за рахунок 
мобілізації внутрішніх ресурсів у будівництві, вне-
ски членів трудового колективу, страхові відшкоду-
вання за ризиками, що настали, ресурси, що надхо-
дять від концернів, асоціацій, галузевих структур, 
кошти з бюджетів та позабюджетних фондів.

Найбільш значні фінансові ресурси можуть бути 
отримані у вигляді прибутку від виробничо-госпо-
дарської діяльності підприємства. Будучи економіч-
ною категорією, прибуток характеризує фінансовий 
результат діяльності підприємства. Прибуток відби-
ває чистий дохід, отриманий у сфері матеріального 
виробництва. Показник прибутку є показником, що 
найбільш повно відображає ефективність виробничо-
господарської діяльності підприємства. Отримання 
виручки господарюючим суб’єктом ще не означає 
отримання прибутку. Для виявлення результату 
діяльності необхідно зіставити виручку з витратами 
на виробництво і реалізацію продукції. Результат, 
що показує перевищення виручки над повною собі-
вартістю, свідчить про рентабельність роботи підпри-
ємства з випуску продукції, тобто в цьому разі ми 
можемо говорити про прибуток. Основними чинни-
ками, що впливають на зростання прибутку, є збіль-
шення виручки від реалізації продукції (послуг) 
і зниження собівартості продукції, що випускається.

Значні фінансові ресурси, особливо на ново-
створюваних та реконструйованих підприємствах, 
можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. 
Конкретними формами їх мобілізації можуть бути 
продаж акцій, облігацій та інших видів цінних папе-
рів, що випускаються окремим підприємством, а 
також кредитні інвестиції.

Склад фінансових ресурсів, їх обсяги залежать 
безпосередньо від організаційно-правової форми 

та розміру підприємства, виду його діяльності, обся-
гів виробництва.

Чим більші обсяги виробництва і вища ефек-
тивність роботи підприємства, чим більша вели-
чина власних фінансових ресурсів, і навпаки. Склад 
і структура фінансових ресурсів неоднакова в різних 
галузях економіки. Вони визначаються численними 
факторами виробничого, економічного та організа-
ційного порядку. Так, у фондоємних галузях про-
мисловості, таких як металургія, машинобудування, 
переважаючим елементом власних фінансових ресур-
сів є амортизаційні відрахування. У легкій промис-
ловості та торгівлі значна частка належить валовому 
і чистому доходу.

Формування фінансових ресурсів підприєм-
ства – це складний динамічний процес, орієнтований 
на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем 
та забезпечення високоякісного використання. Тому 
важливо знати, які саме фактори зумовлюють форму-
вання складників фінансових ресурсів та впливають 
на їх збалансованість та ефективність використання.

Вплив фінансів на ефективність господарювання 
визначається тим, наскільки активно вони стиму-
люють зростання рентабельності, продуктивності 
праці, ефективне використання основних і обігових 
коштів, зниження витрат, підвищення якості про-
дукції та культури обслуговування. Вплив фінан-
сів на ефективність господарювання виявляється 
насамперед у процесі формування фінансових ресур-
сів. Особливості фінансів підприємств ресторанного 
господарства зумовлюються поєднанням процесів 
виробництва, реалізації та організації споживання 
готової продукції, що й надає їм рис, притаманних 
фінансам, промисловості і торгівлі. До принципо-
вих особливостей організації виробництва на під-
приємствах ресторанного господарства належать 
короткі строки виготовлення й реалізації продук-
ції, і саме це визначає специфіку системи грошових 
розрахунків, особливості формування фондів, швид-
кість обігу коштів.

В основу побудови певної системи цих факторів 
покладено принцип сфери впливу на склад фінансо-
вих ресурсів підприємства, відповідно до якого всі 
фактори поділяють на внутрішні та зовнішні щодо 
формування та використання фінансових ресурсів [8].

Внутрішні фактори мають несистематичний 
характер, оскільки вони породжуються діяльністю 
конкретного підприємства, наприклад, вони харак-
теризуються рівнем передового досвіду фінансової 
структури компанії; якістю фінансового менедж-
менту; поточним аналізом ринку; якістю фінансо-
вого, податкового та управлінського обліку; роботою 
з посередницькими організаціями; високоякісним 
підбором працівників, делегуванням повноважень 
у межах відповідальності.

Внутрішні фактори, які впливають на обсяги фор-
мування фінансових ресурсів, включають:

– стратегію підприємства, для реалізації якої 
формуються фінансові ресурси;

– фінансовий менеджмент, котрий є механізмом 
управління рухом фінансових ресурсів підприємства;

– якість організації управління фінансовими 
ресурсами;

– принципи організації та ведення бізнесу, якими 
керуються на підприємстві;

– рівень досконалості фінансової структури під-
приємства;

– загальну оцінку ефективності виробництва 
та узгодження його з фінансовим планом підприєм-
ства тощо.
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До зовнішніх факторів, які визначають форму-
вання та використання фінансових ресурсів підпри-
ємства, належать:

– рівень конкуренції на ринках ресурсів;
– зміна політичного курсу влади та правового 

поля;
– ступінь розвитку фінансового ринку;
– стан економіки загалом;
– рівень інфляції тощо.
Висновки з проведеного дослідження. З наве-

деного вище можна дійти висновку, що наявність 
достатніх власних фінансових ресурсів – необхідна 
умова успішного функціонування та розвитку будь-
якої підприємницької структури незалежно від 
сфери діяльності, галузевого спрямування та органі-
заційно-правового статусу. Високий рівень внутріш-
нього фінансування за рахунок власних фінансових 
ресурсів позитивно впливає на стан відносин між різ-
ними суб’єктами господарювання.

Обсяг формування власних фінансових ресур-
сів визначається рівнем прибутковості операційної 
діяльності підприємства, розміром використовува-
них ним основних фондів і нематеріальних активів; 
характером амортизаційної політики; приростом 
обсягів господарської діяльності в майбутньому пері-
оді та іншими чинниками [9].

Доцільно буде визначити державні фінансові 
ресурси як систему грошових фондів, які накопи-
чуються у процесі формування, розподілу та вико-
ристання валового внутрішнього продукту та вико-
ристовуються у процесі економічних відносин між 
державою, підприємствами та людьми з тим, щоб 
дати державі можливість виконувати свої функції. 
Фінансові ресурси суб’єктів господарювання кому-
нальної власності можна визначити як систему еко-
номічних відносин, що виникають у процесі фор-
мування та використання валового внутрішнього 
продукту з метою забезпечення ефективного впро-
вадження функцій суб’єктів господарювання кому-
нальної власності для здійснення підтримки та роз-
витку соціальної інфраструктури [10].

Аналіз підходів до сутності поняття фінансо-
вих ресурсів підприємств дає змогу визначити їх як 
кошти, що знаходяться у розпорядженні компаній 

та залучені до їхньої підприємницької діяльності. 
Вони включають як гроші в фонди, так і позафон-
дові форми.

Огляд фінансових ресурсів як економічної кате-
горії на мікро- та макрорівні дає змогу запропону-
вати таке визначення: фінансові ресурси являють 
собою систему економічних відносин між держа-
вою, підприємствами та людьми, що склалися у про-
цесі централізованого та децентралізованого форму-
вання фондів розповсюдження і використання, щоб 
дати державі можливість виконувати свої функції, а 
також для споживання та перетворення на інші типи 
ресурсів на всіх рівнях.
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