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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

Машко А.І. Фінансові ресурси: теоретичний дискурс. У статті розглянуто сутність фінансових ресур-
сів суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено аналізу дефініції «фінансові ресурси». Запропоно-
вано власне визначення поняття «фінансові ресурси» з урахуванням надбань наукової думки. Встановлено, 
що для зручності вивчення фінансові ресурси доцільно умовно класифікувати за такими ознаками, як міс-
це створення, джерела формування, форма власності, методи акумулювання, сфера обслуговування, рівень 
управління та напрями використання.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінанси, фінансовий контроль, фонди грошових коштів.
Машко А.И. Финансовые ресурсы: теоретический дискурс. В статье рассмотрена сущность финансо-

вых ресурсов субъектов хозяйствования. Значительное внимание уделено анализу дефиниции «финансовые 
ресурсы». Предложено собственное определение понятия «финансовые ресурсы» с учетом достижений на-
учной мысли. Установлено, что для удобства изучения финансовые ресурсы целесообразно условно клас-
сифицировать по таким признакам, как место создания, источники формирования, форма собственности, 
методы аккумулирования, сфера обслуживания, уровень управления и направления использования.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы, финансовый контроль, фонды денежных средств.
Mashko A.I. Financial resources: the theoretical aspect. The article deals with the comprehensive research of 

the essence of public financial resources within business ventures that are considered to be an object of financial au-
dit. Considerable attention is focused on the analysis of definition “financial resources”. The authors suggested their 
own definition of the notion “financial resources” from the view-point of the latest scientific thought. It was revealed 
that procedurally financial resources should be classified according to such features: origin, forming sources, type of 
ownership, methods of accumulation, sphere of service, managerial level, and directions of use.

Key words: financial resources, finances, financial audit, monetary funds.

Постановка проблеми. Проблема трактування 
дефініції фінансових ресурсів постійно поставала 
та постає у працях зарубіжних та вітчизняних вче-
них. В сучасній економічній науці фінанси та фінан-
сові ресурси належать до найскладніших економіч-
них категорій, які відображають відносини між усіма 
суб’єктами господарювання. Дослідження категорій-
ного апарату фінансової науки дасть змогу окреслити 
об’єкти управління, що сприятиме ефективному функ-
ціонуванню суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми фінансових ресурсів займа-
лися О.Д. Василик, Л.А. Дробозіна, О.П. Кири-
ленко, К.В. Павлюк, В.М. Родіонова, Б.М. Сабанті, 
В.К. Сенчагов, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші 
вітчизняні та зарубіжні науковці. Вченими зроблено 
значний внесок у розробку категорійного апарату 
фінансової науки.

Формулювання цілей статті. Метою статті є фор-
мулювання власного бачення дефініції «фінансові 
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ресурси». Для досягнення зазначеної мети викорис-
тано порівняльний метод дослідження.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на три-
валу історію існування терміна «фінанси», дослідники 
не знайшли єдиного трактування його сутності. Одні 
стверджують, що фінанси – це гроші, інші зводять це 
поняття до системи відносин стосовно руху фондів 
грошових коштів. Наприклад, В.М. Родіонова визна-
чає фінанси як «грошові відносини, що виникають у 
процесі розподілу і перерозподілу вартості валового 
суспільного продукту, а також частини національного 
багатства у зв’язку з формуванням грошових доходів 
і нагромаджень у суб’єктів господарювання й дер-
жави та їх використанням на розширене відтворення, 
матеріальне стимулювання працюючих, задоволення 
соціальних та інших потреб суспільства» [1, с. 11]. 
К.В. Павлюк визначає фінанси як частину вартості 
валового внутрішнього продукту, що відокремлена в 
процесі його руху у формі грошових фондів і доходів 
для задоволення потреб процесу відтворення [2, с. 17]. 
Б.М. Сабанті зазначає, що «фінанси – це система гро-
шових відносин щодо формування і використання 
фондів, які необхідні державі для виконання своїх 
функцій» [3, с. 9].

В центрі уваги сучасної вітчизняної і західної 
фінансової науки під час визначення фінансів завжди 
знаходяться грошові потоки – рух коштів від одного 
суб’єкта фінансових відносин до іншого.

В усіх фінансових операціях відбувається рух 
коштів від одного власника або розпорядника до 
іншого. Учасниками таких відносин у межах націо-
нального формування є держава, підприємства, уста-
нови, організації, громадяни.

З огляду на те, що в названих операціях беруть 
участь різні учасники суспільної діяльності, від-
носини, які між ними при цьому виникають, є сус-
пільними. Водночас на поверхні економічних явищ 
фінанси виявляють себе як грошові відносини між 
різними учасниками господарювання. Таким чином, 
у сутності фінансів відображається не вся сукуп-
ність економічних відносин, а лише грошові відно-
сини або такі операції, які можна оцінити у вартісних 
вимірниках.

Виходячи з викладеного, категорію «фінанси» 
доцільно трактувати як систему грошових відносин, 
які виникають у процесі розподілу і перерозподілу 
валового внутрішнього продукту і національного 
доходу (на макрорівні) та виручки і прибутку від реа-
лізації продукції і послуг (на мікрорівні) під час їх 
використання.

З наведених визначень фінансів низка дослідни-
ків виводить таке визначення фінансових ресурсів: 
фінансові ресурси – це фонди коштів, що характеризу-
ють матеріальний зміст фінансів, є носіями і об’єктом 
фінансових відносин. Зокрема, Л.А. Дробозіна зазна-
чає, що за матеріальним змістом фінанси – це цільові 
фонди грошових коштів, що у своїй сукупності є 
фінансовими ресурсами держави [4, с. 16].

Фінансовим ресурсам притаманні такі ознаки:
– виражають відносини власності (в кожному 

конкретному випадку визначається власник або 
розпорядник);

– перебувають у постійному русі, тобто безпе-
рервно поповнюються і використовуються;

– завдяки злиттю дрібних фондів формуються 
великі, і навпаки, великі фонди розподіляються на 
дрібні;

– мають властиві їм джерела формування та методи 
акумуляції коштів;

– відрізняються за напрямами використання та 
цільового призначення коштів;

– мають специфічний склад учасників формування 
та склад учасників розподілу і використання;

– ґрунтуються на правових засадах.
Для зручності вивчення фінансові ресурси доцільно 

умовно класифікувати за такими ознаками, як місце 
створення, джерела формування, форма власності, 
методи акумулювання, сфера обслуговування, рівень 
управління та напрями використання.

За місцем створення фінансові ресурси поділяються 
на створені в державі і залучені з-за кордону.

За джерелами формування – на створені з чистого 
доходу, з фонду споживання або з відрахувань, що 
включаються у собівартість.

За формою власності – на державні, приватні, 
колективні (акціонерні, змішані) та ресурси іноземних 
держав.

За методами акумулювання – на такі, що створені 
фіскальними методами, та такі, що сформовані добро-
вільно на благочинних засадах.

За сферою обслуговування – на фінансові ресурси, 
що обслуговують бюджет держави, фонди цільового 
призначення, державний кредит, фінанси державного 
сектору економіки, фінанси недержавних суб’єктів гос-
подарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок.

За рівнем управління – на державні фінансові 
ресурси (загальнодержавні, місцевого самовряду-
вання, державних фондів цільового призначення), 
ресурси підприємницьких структур та індивідуальні 
(громадські).

За напрямами використання – на такі, що спрямовані 
на поповнення основного й оборотного капіталу (капі-
тальний ремонт, дотації планово збитковим підприєм-
ницьким структурам, поповнення недостачі обігових 
коштів), на формування фонду споживання (виплати 
з фонду соціального захисту населення, видатки на 
соціально-культурні заходи, задоволення соціальних 
потреб працівників виробничої сфери, соціальну під-
тримку окремих верств населення, видатки на оборону 
й управління), на формування фонду нагромадження 
(капітальні вкладення, придбання обладнання та інвен-
тарю в бюджетних установах, приріст нормативу влас-
них обігових коштів, втрати по зовнішньоекономічних 
зв’язках, створення резервних фондів).

Значущість категорії «фінансові ресурси» в органі-
зації та розвитку будь-якого суб’єкта господарювання 
потребує чіткого визначення цього терміна. На жаль, в 
економічній літературі досі немає єдиної думки щодо 
визначення фінансових ресурсів, їх складу, методів 
впливу на ефективність господарювання. Тому спробу-
ємо розібратися в сутності цього поняття, враховуючи 
точки зору різних сучасних науковців.

Аналіз сутності фінансових ресурсів розпочнемо 
з визначення, яке наводять у фінансовому словнику 
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко: «фінан-
сові ресурси – це сукупність коштів, що є в розпоря-
дженні держави та суб’єктів господарювання» [5]. 
Це визначення неточне й неповне, оскільки зводить 
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поняття «фінансові ресурси» до сукупної маси коштів 
в суб’єкта господарювання. Вважається, що фінансові 
ресурси характеризують грошові нагромадження, гро-
шові фонди, які формуються в процесі розподілу ство-
реного продукту.

В економічній енциклопедії за редакцією 
С.В. Мочерного наводиться таке визначення: «фінан-
сові ресурси – грошові фонди, створені в процесі розпо-
ділу, перерозподілу і використання валового внутріш-
нього продукту країни» [6, с. 821]. Це визначення не 
дає відповіді на питання цільового призначення фінан-
сових ресурсів, часу їх створення та використання.

О.Д. Василик зазначає, що фінансові ресурси – це 
грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, 
перерозподілу і використання валового внутріш-
нього продукту країни, що створюється упродовж 
певного часу в державі [7, с. 75]. Відповідно до дже-
рел створення, форми виявлення, цільового призна-
чення він дає таке визначення: «Фінансові ресурси – 
це грошові накопичення і доходи, що створюються 
в процесі розподілу й перерозподілу валового вну-
трішнього продукту й зосереджуються у відповідних 
фондах для забезпечення безперервності розшире-
ного відтворення та задоволення інших суспільних 
потреб» [7, с. 76].

Проте фінансові ресурси не ототожнюють всій сумі 
грошових коштів. Поряд з фінансовими ресурсами 
грошові кошти включають кредитні ресурси, грошові 
доходи населення і обігові кошти підприємств. Від-
правним моментом для розмежування фінансових і 
кредитних ресурсів є те, що перші формуються в про-
цесі розподілу створеної вартості і є сукупністю дохо-
дів, відрахувань і надходжень, а другі створюються за 
рахунок тимчасово вільних грошових коштів, зокрема 
тимчасово вільних фінансових ресурсів.

В.К. Сенчагов, визначаючи поняття фінансових 
ресурсів, вказує на джерела їхнього формування і вва-
жає, що «фінансові ресурси народного господарства 
являють собою сукупність грошових нагромаджень, 
амортизаційних відрахувань та інших грошових засо-
бів, які формуються в процесі створення, розподілу і 
перерозподілу сукупного суспільного продукту». Але 
знову ж таки у наведеному визначенні відсутнє призна-
чення фінансових ресурсів [8, с. 10].

О.П. Кириленко дає таке визначення: «фінансові 
ресурси – це доходи і грошові нагромадження, що 
формуються у підприємствах, організаціях держави в 
процесі розподілу валового національного продукту» 
[9, с. 9].

У наведених визначеннях основний наголос зро-
блено на місці створення ресурсів та їх належності до 
суб’єкта фінансових відносин. Водночас належно не 
досліджується такий момент, як їх цільове призначення.

С.І. Юрій зазначає, що фінансові ресурси – це 
грошові фонди, які створюються в процесі розподілу 
і використання валового внутрішнього продукту за 
певний період часу (макрорівень). Також він визначає 
фінансові ресурси як акумульовані підприємством з 
різних джерел грошові кошти, які надходять в його обіг 
і призначені для покриття потреб підприємства (мікро-
рівень) [10, с. 28].

Суб’єкти господарювання використовують 
кошти не лише у фондовій формі. Так, використання 
суб’єктом господарювання коштів для виконання 
фінансових зобов’язань перед бюджетом і позабю-
джетними фондами, банками, страховими організаці-
ями здійснюється в нефондовій формі. У нефондовій 
формі підприємства також одержують дотації та суб-
сидії, спонсорські внески. Отже, ми бачимо, що фінан-
сові ресурси суб’єкта господарювання існують як у 
фондовій, так і у нефондовій формі, фактично будучи 
коштами підприємства, котрі мають цільову спрямова-
ність або не мають її.

Найбільш повне визначення фінансових ресурсів 
дано К.В. Павлюк [11, с. 17], яка стверджує, що фінан-
сові ресурси – це грошові нагромадження і доходи, 
що створюються в процесі розподілу й перерозподілу 
валового внутрішнього продукту і зосереджуються у 
відповідних фондах для забезпечення безперервності 
розширеного відтворення і задоволення інших сус-
пільних потреб.

Однак у цьому визначенні не враховано, що фінан-
сові ресурси, як і ВВП, національний доход, – це вели-
чина, яка відповідає певному періоду. Незважаючи на 
те, що процес відтворення безперервний, ВВП роз-
глядають як суму матеріальних благ, створених за пев-
ний період. Крім того, джерелом фінансових ресурсів 
частково може бути і національне багатство, створене 
в попередні роки.

Заслуговує уваги визначення М.М. Каленського: 
«фінансові ресурси – це грошові нагромадження і 
доходи, які створюються в процесі утворення, роз-
поділу, перерозподілу та використання валового вну-
трішнього продукту і національного багатства за рік 
і зосереджуються у відповідних фондах для забезпе-
чення безперервності розширеного відтворення і задо-
волення суспільних інтересів та потреб» [12, с. 11].

С.В. Хачатурян фінансовими ресурсами вважає 
частину коштів підприємства у фондовій і нефондовій 
формах, яка формується в результаті розподілу виро-
бленого продукту, залучається до діяльності підприєм-
ства з різних джерел і спрямовується на забезпечення 
розширеного відтворення виробництва [13, с. 81].

Оскільки визначення будь-якого явища має відо-
бражати його сутність, то й визначення фінансових 
ресурсів повинно чітко визначати їх форму, джерела 
й призначення, а також правову належність. Підсумо-
вуючи викладене, можна дати таке визначення: фінан-
совими ресурсами вважаються всі активи у фондовій 
та нефондовій формах, що формуються в процесі роз-
поділу та перерозподілу валового національного про-
дукту за рік, знаходяться у розпорядженні суб’єктів 
фінансових відносин на правах власності або повного 
господарчого відання, а також використовуються 
для задоволення суспільних потреб та розширеного 
відтворення.

Висновки. Отже, проаналізувавши всі наведені 
думки авторів різних економічних шкіл Росії та Укра-
їни, ми доходимо висновку, що проблема визначення 
поняття «фінансові ресурси» залишається досить 
актуальною в сучасній економічній науці та потребує 
детального дослідження і постійного вдосконалення.
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ОЦІНКА РИЗИКУ ПІД ЧАС СТРАХУВАННЯ МАЙНА

Наливайко Д.В. Оцінка ризику під час страхування майна. У статті розглянуто особливості оцінки 
ризиків під час здійснення страхування майна. Проаналізовано особливості найбільш поширених методів 
оцінки ризику. Розкрито завдання та функції андерайтингу, практичні аспекти його здійснення. Доведено 
першочергове значення андерайтингу у процесі управління страховими ризиками. Розроблено теоретичні, 
методологічні положення і практичні рекомендації щодо визначення ролі ефективної оцінки ризику під час 
страхування майна у забезпеченні фінансової стійкості страховиків.
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Наливайко Д.В. Оценка риска при страховании имущества. В статье рассмотрены особенности 

оценки рисков при осуществлении страхования имущества. Проанализированы особенности наиболее рас-
пространенных методов оценки риска. Раскрыты задачи и функции андеррайтинга, практические аспекты 
его осуществления. Доказано первостепенное значение андеррайтинга в процессе управления страховыми 
рисками. Разработаны теоретические, методологические положения и практические рекомендации по опре-
делению роли эффективной оценки риска при страховании имущества в обеспечении финансовой устойчи-
вости страховщиков.
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Nalyvaiko D.V. Risk assessment for property insurance. The article deals with the features of risk assess-

ment during the realization of property insurance. The features of the most common methods of risk assessment are 
analyzed. The tasks and functions of underwriting, practical aspects of its implementation are revealed. The primary 
importance of underwriting in the process of insurance risk management is proved. The theoretical, methodologi-
cal and practical recommendations for determining the role of an effective risk assessment in property insurance in 
ensuring financial stability of insurers have been developed.
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Постановка проблеми. Сучасна теорія ризику в 
страхуванні виступає в ролі самостійного теоретич-
ного економіко-математичного обґрунтування опти-

мальності страхового підприємництва. Отже, з огляду 
на розуміння сутності ризику дуже важливою є мож-
ливість його оцінити, виміряти, адже умовою виник-


