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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ:
ГРОШОВІ КОШТИ ЧИ ЩОСЬ БІЛЬШЕ?
Розглянуто основні визначення та класифікації фінансових ресурсів. Виділено новий кри
терій класифікації — можливість виконання фінансових зобов'язань підприємства. Автором
розроблено власну класифікацію, згідно з визначеним критерієм.
In report was considered the basic definitions and classifications of the enterprise financial
resources. The new dominant characteristic of classification — possibility to meet of the enterprise
financial engagements — was discovered. In according to new dominant characteristic the new
classification of the enterprise financial resources was originated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

значення, тобто мети, з якою фінансові ресурси фор,
муються на підприємстві. Крім того, існуючі класифікації
не в повній мірі відображають тієї ролі, що відіграють
фінансові ресурси, та не окреслюють місце кожного ок,
ремого ресурсу в діяльності підприємства. Тобто існує
об'єктивна необхідність складання такої класифікації,
яка б мала практичне значення для функціонуючих
підприємств.
Мета статті полягає в уточненні складу фінансових
ресурсів підприємства та в розробці нової їх класифі,
кації за такою ознакою, яка б чітко відображала про,
цес використання фінансових ресурсів підприємствами.
Новостворена класифікація може виступати методич,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ним інструментом, за допомогою якого визначається
Економічна природа фінансових ресурсів дослідже, структура фінансових ресурсів на майбутній період.
на в працях таких вчених,економістів, як Бланк І.А.[2],
Родіонова В.М.[14], Поддєрьогін А.М.[15], Гудзь О.Є. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
[4], Марченко А.А. [6]. Зокрема, Бланк І.А., Родіонова В.М.,
Аналіз літературних джерел показав, що серед на,
Поддєрьогін А.М., розглядають фінансові ресурси як уковців немає єдиної точки зору на дефініцію "фінан,
грошові кошти [2, с. 356; 14, с.125; 15, с.10]. Марченко сові ресурси підприємства". Окреслимо основні підхо,
А.А. ототожнює фінансові ресурси та капітал і прово, ди до визначення фінансових ресурсів. На початковому
дить дослідження саме з цієї точки зору [6]. Гудзь О.Є. етапі існування вітчизняної економічної науки ствер,
визначає фінансові ресурси підприємства "як сукупність джувалось, що фінансові ресурси — це грошові кошти.
усіх високоліквідних активів, що перебувають у його Багато науковців й зараз дотримується цієї точки зору.
розпорядженні" [4, с. 9]. Визначення фінансових ре, Чим обумовлений такий підхід до економічної сутності
сурсів відображається на їх класифікації. В залежності фінансових ресурсів? На нашу думку, це обумовлено
від того, що кожен окремий вчений,економіст розуміє призначенням фінансових ресурсів. Фінансові ресурси
під терміном "фінансові ресурси" складено декілька мають матеріально задовольняти потреби підприємства,
класифікацій. Наприклад, Белолипецький В.Г. склав забезпечувати неперервність його функціонування.
класифікацію фінансових ресурсів за їхнім походжен, Тобто фінансові ресурси — це засоби платежу. Тому
ням [1], Партин Г.О. та Загородний А.Г. — за етапами твердження, що фінансові ресурси — це грошові кош,
формування та за формами реалізації [8], Романенко ти було вірним саме на початковому етапі існування еко,
О.Р. — за правом власності [11] тощо.
номічної науки. На даний період суспільство має цілий
Невирішені раніше частини загальної проблеми по, комплекс способів розрахунків без використання гро,
лягають у тому, що при наявності великої кількості виз, шей, тому визначення фінансових ресурсів як грошо,
начень дефініції "фінансові ресурси" більшість цих виз, вих коштів є обмеженим та не відповідає сучасним еко,
начень характеризують фінансові ресурси не по суті, а номічним умовам, в яких функціонують підприємства.
Деякі автори визначають фінансові ресурси як ак,
по формі. Таким чином, не відображається їхнього при,
Сутність фінансових ресурсів є предметом уваги
науковців вже багато років. Отримані результати тео,
ретичних досліджень є підгрунтям практичної діяльності
підприємств, це основа для розробки програм, проектів
та стратегії розвитку підприємства. Фінансові ресурси
супроводжують всі етапи функціонування суб'єкта гос,
подарювання. Тому визначення складу фінансових ре,
сурсів та створення чіткої класифікації, яка відповідає
вимогам практичної діяльності підприємства, є дуже
важливим кроком у всебічному дослідженні багатогран,
ної категорії "фінансові ресурси".
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тиви підприємства [9, с. 26]. П.А. Стецюк та О.Є. Гудзь
вважають, що фінансовими ресурсами слід вважати
лише найбільш ліквідні активи [13, с. 111; 4, с. 9]. На
нашу думку, визначним критерієм є не ліквідність ак,
тивів, а термін погашення заборгованості: фінансовими
ресурсами можна вважати ті активи, що здатні прийня,
ти грошову форму до закінчення терміну погашення за,
боргованості або можуть бути використані як засіб пла,
тежу у своїй первинній формі. Ми згодні з І.П. Заіка, яка
визначає, що "платіжним засобом може бути кожний ак,
тив, на який є платоспроможний попит" [5,с.5].
Таким чином, ми вважаємо, що фінансові ресурси
підприємства — це сукупність активів підприємства,
сформованих із зовнішніх та внутрішніх джерел, що зна,
ходяться в розпорядженні підприємства на правах влас,
ності або тимчасового володіння й які використовують,
ся для погашення фінансових зобов'язань та забезпе,
чення безперервності функціонування підприємства [12,
с. 29]. На основі цього визначення сформуємо власну
класифікацію фінансових ресурсів, яка відображатиме
місце кожного окремого ресурсу на підприємстві.
Кожен вчений,економіст складає класифікацію
фінансових ресурсів за тими ознаками, які вважає
найбільш важливими. Аналіз літературних джерел доз,
волив виділити досить велику кількість класифікацій
фінансових ресурсів: за етапами формування, за фор,
мою реалізації [8, с. 20], за походженням [1, с. 65], за
правом власності [11, с. 80], за напрямками викорис,
тання, за створенням фондів підприємства [10, с. 44],
за видами господарської діяльності, за об'єктами інве,
стування, за організаційно — правовою формою, за ха,
рактером використання, за видами сформованих ак,
тивів, за джерелами покриття, за ступенем ліквідності
активів, за терміновістю погашення зобов'язань [3, с.
5], за призначенням, за матеріально,речовою структу,
рою [7, с. 14 ].
Кожна з розглянутих класифікацій складена на ос,
нові певної ознаки — критерію. Виділимо новий кри,
терій, на який не було звернуто увагу раніше. Цей кри,
терій має бути досить вагомим — чітко відображати
сутність функціонування фінансових ресурсів на
підприємстві. На нашу думку, таким критерієм може бути
ступінь можливості кожного окремого фінансового ре,
сурсу бути засобом погашення зобов'язань підприєм,
ства.
Не всі активи підприємства є такими, що у будь,який
час можуть бути використані для того, щоб погасити
зобов'язання. У цьому зв'язку фінансові ресурси мож,
на підрозділити на дві групи: 1) повноцінні; 2) резервні.
Повноцінними є такі фінансові ресурси, що по своїй
формі найбільш відповідають вимогам до засобів оп,
лати. Тобто фінансовий ресурс має бути ліквідним, за,
гальновизнаним еквівалентом вартості товарів, робот,
послуг. В цій групі можна виділити дві підгрупи: постійні
та тимчасові.
До постійних повноцінних фінансових ресурсів мож,
на віднести вільні грошові кошти на рахунках та в касі,
нерозподілений прибуток підприємства, а також кошти
на депозитних рахунках спеціального типу, тобто такі,
що завжди доступні підприємству. Використання цих
коштів не обмежено часом, не є строго цільовими та не
обмежено діючим законодавством. Однак це стосуєть,

ся лише коштів, які є власністю підприємства. Слід па,
м'ятати, що на рахунках та в касі можуть бути кредитні
кошти, які в наведеній класифікації відносяться до іншої
групи, а саме — до тимчасових повноцінних ресурсів.
Тимчасовими повноцінними ресурсами є такі фінансові
ресурси, що відповідають наведеним вище вимогам до
засобів оплати, але доступ до них обмежений у часі. Їх
використання в якості засобу сплати фінансових зобо,
в'язань обмежено строком, або до якогось моменту
часу, або вони стають доступні до використання після
певного моменту.
До групи тимчасових повноцінних ресурсів можна
віднести:
— кошти амортизаційного фонду до того часу, коли
немає потреби у відновленні основних засобів;
— кошти Фонду заробітної плати до часу їх випла,
ти робітникам;
— кошти, призначені до перерахування в бюджети
всіх рівнів та позабюджетні цільові фонди до часу їх
перерахування;
— кредиторську заборгованість підприємства до
настання часу погашення;
— дохід від розміщенні грошових коштів на стро,
кових депозитних рахунках після часу їх перерахуван,
ня на відповідний банківський рахунок.
Усі повноцінні фінансові ресурси — й постійні, й
тимчасові — це грошові кошти. Саме грошові кошти є
найбільш ліквідним, універсальним, загальновизнаним
еквівалентом вартості товарів, робот та послуг. З цієї
причини досить багато вчених,економістів визначають
фінансові ресурси підприємства як грошові кошти.
Грошові кошти підприємства знаходяться в пос,
тійному русі й інвестуються у різні види активів. За умо,
ви недостатності грошових коштів для погашення фінан,
сових зобов'язань підприємства можливі й інші типи
оплати. Зокрема, бартер та декілька видів безготівко,
вих платіжних інструментів, які на якійсь час є заміною
грошових коштів у кругообігу, наприклад, вексель. Ак,
тиви за умови згоди контрагентів можуть виступити в
якості засобу оплати у своїй первинній формі або пере,
творені в грошову форму. Резервні фінансові ресурси
менш ліквідні, ніж грошові кошти, та потребують часу
для перетворення їх з первинної форми в грошову. Роз,
глянемо процес сплати за допомогою резервних фінан,
сових ресурсів:
— готова продукція не потребує багато часу для
перетворення в грошову форму та чудово зберігає свою
вартість;
— нерухомість та транспорт не задіяні в основній
діяльності, потребує багато часу для перетворення в
грошову форму, але вартість нерухомості у сучасних
економічних умовах має тенденцію до збільшення;
— кошти на депозитних банківських рахунках стро,
кового характеру є ліквідним ресурсом, однак доступ
до них обмежений до закінчення строку депозитного
договору. Цей ресурс можна було б віднести до тимча,
сових повноцінних ресурсів, так як доступ до них буде
відкрито після закінчення строку депозитного догово,
ру. Включення цих коштів до складу резервних фінан,
сових ресурсів зумовлено тими обставинами, що про,
тягом дії депозитного договору кошти недоступні для
використання, а одразу після закінчення строку дії до,
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Класифікація фінансових ресурсів
підприємства за критерієм можливості
бути засобом виконання фінансових зо,
бов'язань проілюстрована за допомо,
ɉɈȼɇɈɐȱɇɇȱ
ɊȿɁȿɊȼɇȱ
гою рис. 1.
Ця класифікація розроблена нами з
метою підвищення ефективності управ,
Ƚɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ління фінансовими ресурсами. В умовах
ɉɨɫɬɿɣɧɿ
кризового стану економіки особливо го,
стро відчувається недостатність фінан,
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɬɚ ɜ
ɇɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɞɿɹɧɚ ɜ
сових ресурсів. На нашу думку, викори,
ɤɚɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
стання такого інструменту як платіжний
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ
календар зобов'язань сприятиме більш
Ʉɨɲɬɢ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ
ефективному розподілу ресурсів та
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɧɟɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
зменшенню негативних наслідків фінан,
Ʉɨɲɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ
сово,економічного кризи. У платіжному
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ
календарі мають бути зафіксовані дати
та обсяги платежів. Це допоможе при
прийнятті управлінського рішення сто,
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɿ ɤɨɲɬɢ
совно структури активів. Обсяг абсолют,
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
но ліквідних активів має дорівнювати
ȼɟɤɫɟɥɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ
обсягу наступного платежу. Надлишок
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɿ ɤɨɲɬɢ
має бути розміщених в обігу. Для зобо,
Ɏɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
в'язань, строк погашення яких настає не
ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ
в найближчий час, можуть бути викори,
стані не тільки абсолютно ліквідні акти,
Ʉɨɲɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɿ ɮɨɧɞɢ ɞɨ ɱɚɫɭ
ви (повноцінні фінансові ресурси), а й
ʀɯ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
резервні. Для цього керівникам підприє,
мства необхідно провести відповідні
Ⱦɨɯɿɞ ɩɨ ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨ
консультації з кредиторами (контраген,
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɱɚɫɭ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ
тами) та визначити, чи згодні вони прий,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ
няти резервні фінансові ресурси в якості
засобу погашення зобов'язання в його
Рис. 1. Класифікація фінансових ресурсів підприємств1
первинній формі. Якщо ні, тоді з'яв,
ляється необхідність розпочинати про,
говору ці кошти стають вільні до використання й пере,
цес
продажу
цих
активів, перетворюючи їх у грошову
творюються в повноцінні постійні фінансові ресурси.
форму.
Існує можливість отримання цих коштів до закінчення
строку, але на це потрібен певний час. До того ж за умо,
ви дострокового розірвання депозитного договору існує ВИСНОВКИ
У процесі дослідження було розглянуто основні
система штрафування, тому підприємство не отримає
визначення
та класифікації фінансових ресурсів
частини прибутку, на який розраховувало;
підприємства.
Нами визначено, що фінансовими ресур,
— кошти, які відносяться до дебіторської заборго,
сами
є
активи,
які використовуються для погашення зо,
ваності, знаходяться в кругообігу контрагентів й недо,
бов'язань
підприємства
та забезпечення неперервності
сяжні до використання до моменту погашення цієї за,
його
діяльності.
Виявлено
новий критерій — можливість
боргованості. Існує можливість переуступки (продажу)
виконання
фінансових
зобов'язань
підприємства. Згідно
суми дебіторської заборгованості на користь іншого
з
цим
критерієм
фінансові
ресурси
можна підрозділити
суб'єкта господарювання раніше строку ії погашення
(факторинг). Таким чином, дебіторську заборгованість на повноцінні (постійні та тимчасові) та резервні.
Повноцінні постійні фінансові ресурси відповідають
можна віднести до резервних фінансових ресурсів. В
загальновизначеним
вимогам щодо засобу оплати, до,
разі погашення заборгованості ці кошти будуть нале,
ступні
для
використання
у будь,який час та не потребу,
жати до повноцінних постійних ресурсів;
ють
перетворення.
Це
грошові
кошти в готівковій, без,
— векселя, отримані підприємством, та цінні папе,
готівковій,
фондовій
та
нефондовій
формах, тобто гро,
ри можуть бути передані контрагентові (за умови його
шова
форма
фінансових
ресурсів.
згоди) в якості сплати.
Резервні ресурси можуть бути засобом оплати в
Резервні фінансові ресурси використовуються при
розрахунках з контрагентами, робітниками у добро, своїй первинній формі або шляхом перетворення в гро,
вільному порядку та також в примусовому після відпо, шову форму. Резервними ресурсами є готова продук,
відного рішення суду. Для розрахунків з державними ція, напівфабрикати, незавершене виробництво, неру,
органами вони потребують перетворення в грошову хомість та транспорт, не задіяні в основній діяльності
підприємства, кошти на депозитних рахунках строково,
форму.
__________________________________________________________________
го характеру, дебіторська заборгованість, векселя от,
1
Складено автором
римані, цінні папери та інше.
ɎȱɇȺɇɋɈȼȱ ɊȿɋɍɊɋɂ ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼȺ
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