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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток процесів логістизації призвів до виникнен�

ня проблемної ситуації, яка полягає у не повній відпо�
відності класичних концепції фінансового менеджменту
та логістики у сфері управління фінансовими потоками
сучасним реаліям. Дотепер у науковому співтоваристві
домінують вузькі трактування фінансового менеджмен�
ту, що зводить його зміст до раціонального формуван�
ня, розподілу і використання фінансових ресурсів
підприємств та логістики, що відображає прийнятність
її методів лише до управління матеріальними потока�
ми. Сучасний етап функціонування економіки України
передбачає формування нового підходу до управління
фінансовими потоками на основі інтегрованого викори�
стання механізмів фінансового менеджменту та логісти�
ки, які зумовлять появу дієвих методів, важелів, інстру�
ментів. У цьому напрямі важливим є дослідження особ�
ливостей розвитку фінансової науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі аспектам управління фінансо�

вими потоками присвячено багато праць сучасних нау�
ковців. У них обгрунтовується сутність фінансових ре�
сурсів та фінансових потоків, механізми управління ними,
їх переваги та недоліки, можливості практичного засто�
сування. Разом з цим, на сьогоднішній день у межах
фінансової науки не досліджено особливості становлен�
ня нових підходів до управління фінансовими потоками
та не доведено необхідність розробки концептуальних
підходів до управління фінансовими потоками в мікро�
логістичних системах, побудованих на парадигмальній
комбінації логістичного та фінансового управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування особливостей розвит�

ку фінансової науки у напрямі управління фінансовими
потоками, оцінка впливу трактувань фінансових ре�
сурсів та управління їх рухом, доведення об'єктивної
необхідності виникнення нової парадигми до управлін�
ня фінансовими потоками в умовах логістизації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останніми роками науковці та практики все більше

уваги акцентують на тому, що в якості об'єкта управління
фінансами підприємств доцільно виділяти фінансовий
потік. Актуальність використання потокових підходів до
управління фінансовими ресурсами підприємств вимагає
від науковців і практиків дослідження існуючих науко�
вих поглядів до їх сутності та особливостей управління
ними в різні історичні періоди. Це створить умови для об�
грунтування дієвих моделей управління фінансовими
потоками промислових підприємств на сучасному етапі
господарювання та дозволить визначити напрями вдос�
коналення їх методологічного, методичного та організа�
ційно�економічного забезпечення.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що
використанню поняття "фінансовий потік" передує вне�
сення у фінансову науку понять "фінансові відносини",
"фінанси", "фінансові ресурси", "фінанси підприємств",
"фінансовий менеджмент". Характерним для даних понять
є те, що розвиток одного поняття спонукає розвиток
інших. Історичний ракурс показує, що ускладнення сусп�
ільних відносин призвело до розширення фінансових
відносин, які перетворили фінанси в універсальний і над�
звичайно активний елемент економічного життя, визна�
чили передумови виникнення фінансів різних сфер, що
зумовило появу нових механізмів формування та викори�
стання фінансових ресурсів, а також спонукало до роз�
робки методів управління ними з урахуванням специфіки
функціонування різних суб'єктів ринку.

Фінансові відносини відображають відносини в ме�
жах домогосподарств та між домогосподарствами, в ме�
жах підприємств та між підприємствами, в межах галузі
та між галузями, в межах держав та між державами. В
їх основі знаходяться фінансові рішення щодо форму�
вання та використання фінансових ресурсів. Фінансові
відносини на кожному історичному етапі визначали
рівень розвитку фінансів.

Поняття "фінанси" вперше було використано в Італії
в ХІІІ столітті для характеристики торгівельних угод [10,
с. 29], що означало обов'язкову сплату грошей. У другій
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половині ХVІІІ століття пріоритет
у розвитку фінансової науки пе�
рейшов до французьких фізіок�
ратів (Ф. Кене, А. Тюрго, О. Міра�
бо), які визначили взаємозв'язок і
взаємозалежність фінансів і
сільського господарства. Ф. Кене
прагнув проаналізувати процес
простого відтворення через взає�
мовідносини трьох класів націо�
нальної економіки — землеробів,
землевласників і тих, хто не зай�
мається сільським господарством.
Подальший розвиток фінансової
науки відображається в працях
політекономів А. Сміта, Д. Рікар�
до, А. Вагнера, які хоч і не викори�
стовували термін фінанси, але
удосконалили підходи до розкрит�
тя їх сутності шляхом визначення
особливостей розподілу фінансо�
вих ресурсів, що існують у фон�
довій формі. У ХІХ столітті бурх�
ливий економічний розвиток
призвів до поглиблення розуміння
фінансів. Від спрощеного визна�
чення поняття фінансів як держав�
ного господарства, яке розгляда�
лось в межах політекономії, перей�
шли до розуміння фінансів як са�
мостійної галузі знань, що охоп�
лює нові сфери їх функціонуван�
ня і впливу [7, с. 5—8]. Характер�
ними стали фінансові відносини у
сфері виробництва, надання по�
слуг, виконання робіт. З середини
ХІХ століття розвиток науки про фінанси почав орієнту�
ватися на праці К. Маркса та Ф. Енгельса. Його особливі�
стю є застосування виділених К. Марксом для характери�
стики руху грошей понять золотого і срібного потоку, а
також визначення впливу розвитку виробництва на роз�
виток фінансових відносин. В подальшому значна увага
фінансовим відносинам та фінансам приділялася І. Гор�
ловим у праці "Теорія фінансів"(1841 р.), який вперше ком�
плексно розкрив зміст фінансової системи. Серед украї�
нських вчених�фінансистів даного періоду слід виділити
праці Т. Степанова, М. Бунге, І. Вернадського. Він у своїх
дослідженнях вивчав відносини людини й суспільства.
Його заслугою є виділення двох напрямів регулювання
фінансових відносин. До першого належать прихильники
державного втручання в господарські справи, до другого
— прихильники свободи господарської діяльності. Однак
революція 1917 року, яка змінила соціально�економічний
устрій, спонукала дослідників знову до розгляду фінан�
сової науки з позиції державного управління, що обумов�
лено політикою втручання держави у виробництво, націо�
налізації і централізації банківської системи, формуван�
ня синдикованих підприємств, встановлення контролю за
доходами капіталістів. Після другої світової війни розви�
ток фінансової науки у напряму визначення сутності
"фінансів" прослідковуються у працях В. Д'яченка. Прояв
сутності фінансів у дії, вираження суспільного призначен�
ня даної категорії називав функцією фінансів [8, с. 78—
79].

За результатами проведеного дослідження встанов�
лено, що центральне місце у системі фінансової науки
на кожному етапі розвитку економіки займали і займа�
ють фінансові ресурси та особливості управління ними.
Це пояснюється тим, що кожен етап суспільного відтво�
рення вимагає постійного відновлення процесів форму�
вання та використання фінансових ресурсів. У сучасній
фінансовій науці чітко розмежовано фінансові ресурси
держави та фінансові ресурси підприємств. Але поряд з
цим, не існує єдиного підходу до визначення їх сутності,

що зумовлює неоднозначність трактувань у подальшо�
му і сутності фінансових потоків. Конструктивний
аналіз існуючих поглядів науковців дозволив їх систе�
матизувати за трьома підходами (рис. 1).

Василиком О.Д. сформовано три визначення фінан�
сових ресурсів [7, с. 75; с. 76; с. 401]. В них акцентується
увага на фондовій формі фінансових ресурсів, врахова�
но часовий інтервал їх існування, відображено роль у роз�
ширеному відтворенні, визначено необхідність руху у
процесі створення й використання, обгрунтовано роль у
задоволенні суспільних потреб, охарактеризовано зна�
чення валового внутрішнього продукту як джерела фор�
мування фінансових ресурсів. Таке трактування фінан�
сових ресурсів характерне переважно для макро� рівня,
оскільки свідчить про їх акумулювання у державних фон�
дах та їх використання на потреби суспільства. На думку
Левчаєва П.О. фінансові ресурси — це поточні та потен�
ційно можливі засоби, які при необхідності можуть бути
прийняті і використані економічними суб'єктами як зна�
ки розподіленої вартості з метою підтримання бажаних
пропорцій функціонування [15, с. 20]. Автор такого трак�
тування пов'язує фінансові ресурси з відтворювальним
процесом (на стадії розподілу якого виникають фінан�
сові відносини і формуються ресурси), за результатами
якого кожен суб'єкт господарювання отримує свою час�
тку вартості (у формі прийнятних для нього знаків), що
використовується їм у подальшому, в тому числі, як дже�
рело фінансових ресурсів і утворення фондів.

Представники другого підходу фінансові ресурси дос�
ліджують з позиції їх формування та використання без�
посередньо на підприємствах. При цьому їх підходи відоб�
ражають віднесення фінансових ресурсів до активів
підприємства (господарських засобів) або власного капі�
талу і зобов'язань (джерел їх формування). Таке бачення
пояснюється різним розумінням економічної сутності
фінансових ресурсів підприємств та пошуком раціональ�
них методів їх оцінки. Точки зору дослідників, які визна�
чають фінансові ресурси у складі активів підприємства

Рис. 1. Систематизація поглядів науковців до визначення поняття
"фінансові ресурси"

Джерело: розроблено автором.
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згруповано за трьома напрямами, а у складі джерел фор�
мування — за двома. Ваньковичем Д.В. зазначає, що фінан�
сові ресурси — це грошові кошти фондового та нефондо�
вого характеру, що є в розпорядженні підприємств і вико�
ристовуються ними для споживання, трансформації в інші
види ресурсів або виконання фінансових зобов'язань [6, с.
7]. У такому визначенні додатково акцентується увага на
можливостях трансформації фінансових ресурсів та не�
обхідності покриття за рахунок них фінансових зобов'я�
зань. З одного боку, такий підхід чітко відображає транс�
формаційних характер фінансових ресурсів, але з іншого
— містить перераховані недоліки, що притаманні поперед�
ньому визначенню. Поряд з цим, недоліком такого підхо�
ду є обмеження можливостей покриття за рахунок фінан�
сових ресурсів зобов'язань підприємства. Така ситуація
пояснюється тим, що у складі зобов'язань підприємства
відображається вся заборгованість, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очі�
кується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють у собі економічні вигоди. А отже, це всі зобов'я�
зання, що виникають у процесі ведення звичайної (опера�
ційної, фінансової, інвестиційної) та надзвичайної діяль�
ності. Як і Ванькович Д.В., на основному призначенні
фінансових ресурсів — покриття зобов'язань, зосеред�
жується Ковальчук С.В.: "фінансові ресурси підприємств
— грошові кошти господарюючого суб'єкта, які є сукупн�
істю власних, запозичених та залучених доходів та над�
ходжень підприємства і призначені для забезпечення без�
перервності процесу розширеного відтворення й виконан�
ня інших поточних та довгострокових фінансових зобов'�
язань підприємства [12, с. 126]. Підхід автора визначає
можливості покриття за рахунок фінансових ресурсів
інших поточних та фінансових зобов'язань. Однак не ко�
ректним в такому трактування є виокремлення у складі по�
точних зобов'язань підприємства лише "інших поточних
зобов'язань".

Прирівнюючи фінансові ресурси до грошових
коштів у фондовій і нефондовій форсі, Мельник О.М.
акцентує увагу на трансформаційному їх характері.
Вона вважає, що фінансові ресурси — це грошові кош�
ти фондового і не фондового характеру, що є в розпо�
рядженні підприємства і використовуються ним для спо�
живання і трансформації в інші види ресурсів або вико�
нання фінансових зобов'язань [16, с. 354].

На відміну від представлених трактувань Стецюк П.А.
відображає фінансові ресурси як складову оборотних
активів. Фінансові ресурси — найбільш ліквідні активи,
які забезпечують неперервність руху грошових потоків
підприємства в процесі реалізації його планів та вико�
нання зобов'язань [18, с. 111].

Існує точка зору, за якою фінансові ресурси — це
частина грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх
надходжень, призначених для виконання фінансових зо�
бов'язань і виконання затрат із забезпечення розшире�
ного відтворення [3, с. 112—118]. Такий підхід відобра�
жає, що в сучасних умовах джерелами формування
фінансових ресурсів можуть бути як доходи, так і інші
зовнішні надходження як у грошовій, так і не грошовій
формі, з чим повністю погоджуємося. В ході операцій�
ної діяльності формування фінансових ресурсів може
здійснюватися як за рахунок доходів, так і за рахунок
оприбуткування виробничих запасів чи інших цінностей
на умовах після плати. Стосовно фінансової та інвестиц�
ійної діяльності, то зовнішні надходження будуть відоб�
ражати поповненням фінансових ресурсів без виникнен�
ня доходів (отримання кредитів в банку, оприбуткуван�
ня необоротних активів, придбання фінансових інвес�
тицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошо�
вих коштів). Разом з цим, є некоректним визначати фінан�
сові ресурси у складі грошових коштів. Враховуючи те,
що джерела формування фінансових ресурсів є джере�
лами формування грошових коштів викликає сумнів щодо
конкретизування для конкретного підприємства величи�
ни фінансових ресурсів у обсягах грошових коштів, що

відображаються в активі балансу. Поняття фінансові ре�
сурси значно ширше. В сучасних умовах формування ста�
тутного капіталу засновниками може здійснюватися не
тільки грошовими коштами, але й товарно�матеріальни�
ми цінностями. При цьому обсяги фінансових ресурсів
будуть зростати, а обсяги грошових коштів під вплив заз�
начених господарських операцій будуть незмінними.

З обсягів грошових коштів фінансові ресурси також
виокремлює Зятковський І.В. При цьому автором акцен�
тується увага на їх здатності до капіталізації, тобто спря�
мування на формування капіталу підприємства. У його ро�
боті [11] зазначено, що "методологічно правильно фінан�
сові ресурси підприємства сприймати не як грошовий потік,
котрим можна скористатися впродовж певного періоду, а
як частину грошових коштів від його звичайної діяльності,
що призначені для фінансування розширеного відтворен�
ня, тобто фінансовими ресурсами слід визнавати ті ресур�
си, які підприємство визначає для капіталізації".

Є виправданою точка зору дослідників, які фінансові
ресурси визначають як кошти. На думку Худолій Л.М.,
фінансові ресурси — сума коштів, спрямовані в основні
та оборотні кошти підприємства [23, с. 42]. Такий підхід
заслуговує на увагу, оскільки розмежовує поняття
"кошти" та "грошові кошти", що відповідає вимогам за�
конодавства. Кошти — це все те, що необхідне для
здійснення господарської діяльності. Грошові кошти —
це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання. Разом з цим, представлене трактування не
визначає відмінностей, що існують між активами під�
приємства та його фінансовими ресурсами, а також не
відображає місце в них витрат майбутніх періодів.

На думку Угленко О.М., фінансові ресурси підприєм�
ства — кошти, залучені в господарський оборот підприє�
мства з різних джерел з метою отримання економічних
вигід, і використовуються для забезпечення поточної та
інвестиційної діяльності [19]. В такому трактуванні вра�
ховано різносторонність джерел формування фінансових
ресурсів, визначено мету їх формування — отримання еко�
номічних вигод в майбутньому у процесі ведення госпо�
дарської діяльності. Разом з цим, використано різні кла�
сифікаційні ознаки при визначенні видів господарської
діяльності та не відображено всі її види. Поняття "поточ�
на діяльність" не відповідає вимогам до класифікації видів
діяльності підприємств України, а тому не може відобра�
жати сучасний зміст фінансових ресурсів.

Повний склад активів підприємства при визначенні
фінансових ресурсів відображає Сисоєва Л.В. Вона за�
значає, що фінансові ресурси — це сукупність коштів
підприємства, що спрямовуються на формування активів
[17]. Вважаємо, що дотримання такої позиції пояснюєть�
ся встановленням дослідниками взаємозв'язку між окре�
мими поняттями, що використовуються в процесі управ�
ління господарською діяльністю підприємств та розвит�
ком складових економічної і фінансової науки. Це такі,
як господарські засоби та джерела їх формування (ви�
користовуються в теоретичній економіці); капітал та
джерела формування капіталу(характерні для економі�
ки підприємства); активи та власний капітал і зобов'язан�
ня (застосовується в бухгалтерському обліку); фінансові
ресурси та джерела формування фінансових ресурсів
(відображаються у фінансовому менеджменті).

На думку окремих авторів [24], фінансові ресурси
підприємства — це всі кошти підприємства, накопичені
у процесі розподілу і перерозподілу валового внутріш�
нього продукту, акумульовані у цільових джерелах і
перетворені у відповідну матеріальну форму чи призна�
чені для здійснення певних витрат. У зазначеному виз�
наченні відображено значення відтворювальної функції
фінансів та враховано внутрішній зміст фінансових ре�
сурсів, який відображає у випадку необхідності для
підприємства їх перетворення у матеріальну форму або
для фінансування майбутніх витрат.

Часто зустрічається підхід, за яким фінансові ресурси
обожнюються з джерелами їх формування. Науковці роз�
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глядають фінансові ресурси підприємства як кошти, за
рахунок яких формуються власний і позиковий капітал,
що використовується для придбання активів і здійснення
звичайної діяльності з метою забезпечення економічної
вигоди, а також застосовується у разі виникнення надзви�
чайних подій. Виокремлений підхід, не зважаючи на те, що
відображає лише власні та позикові джерела фінансових
ресурсів, усуває можливість ототожнення фінансових ре�
сурсів з грошовими коштами, а також відображає сучасні
види господарської діяльності підприємства. Зазначений
недолік усунено у визначенні "фінансові ресурси" колек�
тиву російських дослідників. Вони визначають фінансові
ресурси як усі джерела коштів, акумульовані підприєм�
ством для формування необхідних йому активів з метою
здійснення усіх видів діяльності, як за рахунок власних
доходів, нагромаджень та капіталу, так і за рахунок різно�
го роду надходжень [21, с. 420].

Коробов М.Я. вважає, що фінансові ресурси під�
приємства приймають форму грошових фондів. На його
думку, фінансові ресурсі підприємства — це його власні
і позичкові грошові фонди цільового призначення, які
формуються в процесі розподілу і перерозподілу націо�
нального багатства, внутрішнього валового продукту і
національного доходу та використовуються в статутних
цілях підприємства [13, с. 267]. Такий підхід, з одного
боку, обмежує склад фінансових ресурсів, а з іншого —
визначає лише їх фондову форму існування, яка не ха�
рактерна для сучасних підприємств, що пояснюється
відсутністю в першому розділі пасиву балансу фондів
цільового призначення.

Найбільш сучасним підходом до обгрунтування сут�
ності фінансових ресурсів вважаємо сформований третій,
який базується на врахуванні взаємозв'язку, що існують
між фінансовими ресурсами та джерелами їх формуван�
ня, а також є найбільш наближеним до управління їх ру�
хом (фінансовими потоками). Однак у сформованих дос�
лідниками визначеннях також наявні пені неточності, які
відображають ототожнення фінансових ресурсів з гро�
шовими коштами, джерелами їх формування, напряма�
ми формування та використання, а також формами їх
існування. На підставі порівняльного аналізу до визна�
чення сутності фінансових ресурсів Єрмошкіна О.В.
підходи науковців групує за трьома напрямами [10, с. 117]:
1) розглядають фінансові ресурси як сукупність усіх гро�
шових коштів у фондовій та не фондовій формі, що є у
розпорядженні підприємства; 2) визначають фінансові
ресурси як фонди грошових коштів з певним цільовим
призначенням; 3) виокремлюють певну частину з фінан�
сового або грошового потоку підприємства, яка може
вважатись фінансовими ресурсами. В результаті дослід�
ницею пропонується фінансові ресурси визначати як гро�
шові кошти суб'єктів господарювання, що виникають у
процесі розподілу та перерозподілу ВВП, акумулюють�
ся у фондовій або не фондовій формах з власних, при�
рівняних до них, залучених та позикових джерел, якими
вони мають право розпоряджатися на власний розсуд та
власний ризик з урахуванням цільового призначення
коштів для досягнення стратегічних, тактичних і опера�
тивних цілей. Конкретизацією представленого тракту�
вання, що супроводжується усунення існуючих в ньому
недоліків, можна вважати визначення Алєксандрової
Г.М. [1]. Фінансові ресурси підприємства вона характе�
ризує як фінансову категорію, що складається з усіх по�
точних та потенційно можливих коштів підприємства у
фондовій та не фондовій формі, які за необхідності мо�
жуть бути використані як знаки розподільчої вартості в
процесі фінансово�господарської діяльності. Особливі�
стю такого трактування є акцентування в ньому уваги на
фінансових ресурсах як фінансовій категорії.

Кравцова А.М. [14, с. 8] групує дослідників змісту
фінансових ресурсів також за трьома напрямами, але
відмінними від напрямів, виділених Єрмошкіною О.В. Це:
1) виділення фінансових ресурсів з доходів; 2) виділення
фінансових ресурсів з капіталу; 3) виділення фінансових

ресурсів одночасно з доходів та капіталу. Такий підхід є
виправданим, оскільки капітал — це перетворена форма
фінансових ресурсів, а кожна залучена гривня — це
фінансовий ресурс, що через купівлю основних і оборот�
них засобів перетворюється у капітал. Під фінансовими
ресурсами авторка розуміє сукупність власних і залуче�
них ззовні грошових коштів та їх еквівалентів, що зміню�
ються у процесі господарського кругообігу і призначені
для фінансування діяльності підприємства як у фондовій
так і не фондовій формах, а також спрямовані на реалі�
зацію підприємницької ідеї та отримання прибутку.

Білоусова О.С., досліджуючи теорію, методологію і
практику фінансового планування, фінансові ресурси
також розглядає на основі взаємозв'язку, що існує між
господарськими засобами підприємства та джерелами
їх формування. У монографії авторки термін "фінансові
ресурси" передає сутність грошових потоків, руху інших
активів, що генерують дохід і подібні економічні виго�
ди, а також джерел формування капіталу [4, с. 36—39].
Такий підхід в межах фінансового планування відобра�
жає першочергову роль руху фінансових ресурсів. У
процесі розроблення системи планових показників кон�
кретизація та узгодження фінансових рішень щодо руху
фінансових ресурсів забезпечить формування в межах
поточної та майбутньої господарської діяльності необ�
хідних обсягів фінансових ресурсів, що створить умови
для фінансової стійкості, прибутковості діяльності та
розвитку за мінімальних ризиків. Зазначений авторкою
підхід створює базис для виникнення нових умов управ�
ління ними під впливом логістизації економіки.

За результатами проведеного аналізу, вважаємо за
доцільне запропонувати таке визначення: фінансові ресур�
си підприємства — це сукупність коштів, які акумулюють�
ся за рахунок всіх можливих джерел в активах підприєм�
ства для забезпечення поточних і майбутніх економічних
вигод на основі управління їх динамічним і статичним ста�
нами. Таке трактування відображає роль фінансових ре�
сурсів в умовах інтегрування різних економічних напрямів
та формує наукове бачення про необхідність узгоджено�
го управління їх динамічним і статичним станом.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розвиток підходів до управління фінан�
совими ресурсами відображає при розкритті їх сутності
інтегрування положень фінансового менеджменту, бух�
галтерського обліку, логістики, та визначає необхідність
управління ними в динамічну стані. Такий стан речей виз�
начає об'єктивну потребу у розробці нових механізмів
управління рухом фінансових ресурсів, адаптованих до
умов логістизації економіки. Значною мірою це стосуєть�
ся дослідження фінансових потоків підприємств, які фун�
кціонують у вигляді логістичних систем.
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