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Побудова системи фінансових відносин становить основу розробки фінансової 

політики підприємства. Об'єктом фінансових відносин виступають фінансові ресурси 

підприємства. З цієї причини, дуже важливим є вивчення сутності, ролі та різноманіття 

фінансових ресурсів підприємства. 

Найчастіше фінансові ресурси підприємства розуміють як «сукупність власних 

грошових доходів в готівковій та безготівковій формі і надходження ззовні». Власними 

грошовими доходами є засоби, які вклали власники в підприємство при його створенні, 

що сформувалися в результаті накопичення доходів та створення резервів в процесі 

функціонування підприємства. Надходженнями ззовні називають ресурси, які 

використовує підприємство, але ці ресурси не є його власністю. Ці ресурси отримані на 

основі принципів поворотності, терміновості і платності з оформленням відповідних 

кредитних, лізингових чи факторингових угод та договорів. 

Що ж стосується залученихресурсів, то вони займають проміжне положення. Ці 

ресурси не належать підприємству, але знаходяться в його обороті. Ті джерела, які 

близькі до позикових коштів включають в себе кредиторську 

заборгованість,заборгованість  постачальникам і підрядникам за акцепт товарів або 

послуг, бюджетні асигнування, відкладені податкові зобов’язання. 

Так само існує думка, що під фінансовими ресурсами підприємстварозуміють 

грошові накопичення, фонди та інші надходження грошових коштів, що акумулюються 

суб'єктом господарювання". 

Також, фінансові ресурси можна розглядати як «грошові доходи та інші 

надходження, які будуть використані для соціального та економічного розвитку 

господарюючого суб'єкта». 

У підручнику «Фінансовий менеджмент» під редакцією Гаврилової А. Г.   

колективом авторів дається визначення терміну фінансові ресурси, під яким вони 

розуміють грошові доходи, надходження і накопичення, що знаходяться в 

розпорядженніорганізацій і держави, призначені для здійснення витрат попростому і 

розширеному відтворенню, виконання зобов'язань передфінансово-кредитною 

системою». 

Дані підходи розглядають фінансові ресурси як джерело фінансування 

діяльності підприємства. 
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Також під фінансовими ресурсами розуміють капітал підприємства, який 

сформувався за рахунок його власних активів. 

Отже, складається протиріччя, яке полягає в неоднозначному розумінні сутності 

фінансових ресурсів підприємства. Щоб вирішити цю суперечність  необхідно  

забезпечити компромісний підхід до формуванняпринципів і методів фінансової 

політики, який буде враховувати сформовані фінансові відносини і їх матеріальне 

втілення – фінансові ресурси. 

Під час реалізації компромісного підходу щодо розгляду сутності фінансових 

ресурсів, повинні розглядатися  засоби, які забезпечують життєдіяльність підприємства 

на будь-якому етапі йогогосподарської діяльності. Тобто від моменту формування 

джерелфінансування його діяльності до моменту організації майновогокомплексу 

підприємства і реалізації основного і допоміжних видівдіяльності. Таке уявлення 

сутності фінансових ресурсів дає можливість показати їх допоміжний характер в 

організаціївідтворювального процесу і сформулювати дещо іншеуявлення про їхню 

роль в ньому. 

Об'єднані для організації діяльності підприємства ресурсиформують фонд 

фінансових ресурсів підприємства. Даний фонд можескладатися з різних джерел 

коштів, які формують фінансове забезпечення діяльності підприємства. «Фінансове 

забезпечення – цеформування джерел коштів, необхідних дляфінансування діяльності 

компанії». Також при формуванні фінансового забезпечення проявляється така 

властивість фінансових ресурсів як можливість мобілізації. 

Сформоване фінансове забезпечення є основою дляорганізації господарської 

діяльності підприємства, в процесі якоїфінансові ресурси використовуються для 

формування майновогокомплексу підприємства, який складається з необоротних та 

оборотнихактивів, реалізуючи свою здатність до трансформації формиіснування. 

Належним чином сформований майновий комплекс даєможливість 

підприємству здійснювати виробничу та іншудіяльність. 

Реалізація виробленої продукції на відкритому ринку даєможливість отримати 

новий додатковий обсяг фінансових ресурсів.При цьому проявляється їх спроможність 

до збільшення. 

Будучи матеріальним виразом фінансових відносин,фінансові ресурси на 

останній стадії свого кругообігу формуютьфонд ресурсів, призначених для розподілу і 

перерозподілу.Кошти цього фонду використовуються для фінансування 

інтересівучасників відтворювального процесу (при цьому проявляється їхстимулююча 

здатність). Далі кругообіг фінансових ресурсівпоновлюється. 

Технічно питання руху фінансових ресурсів вирішуються здопомогою 

організації грошових потоків, які виступають інструментомреалізації характеристик 

фінансових ресурсів, (можливість мобілізації, трансформація форми 

існування,спроможність до збільшення). 

Узагальнюючи вищесказане, дійшли  висновку, що фінансовіресурси 

підприємства можна розглядати як форму вартості, якайого обслуговує. Саме з приводу 

даної вартості складаютьсяфінансові відносини між учасниками відтворювального 

процесу. 

Подібний підхід є підставою необхідності формуваннякорпоративної фінансової 

політики, орієнтованої на управліннявартістю бізнесу. 

Отже, сутність фінансових ресурсів із застосуванням компромісного підходу 

дозволяєреалізовувати принцип уніфікації при організації фінансовогоменеджменту 

різних підприємств. 

 


