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Гросул В. А. Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності
У статті проаналізовано системи категорій і понять, пов’язаних із розумінням економічної природи ресурсів підприємства. Доведено, що сучас-
ний концепт економічних ресурсів є результатом тривалого розвитку наукової думки; простежено еволюцію наукових знань про економічні ре-
сурси. Систематизовано наукові погляди щодо сучасного тлумачення категорії «ресурси» в економічній літературі; виявлено проблеми, пов’язані 
з неузгодженістю термінологічного апарату та ототожненням сутності понять «ресурси», «економічні ресурси» та «фактори виробництва». 
На основі узагальнення та систематизації різноманітних точок зору вчених на сутність категорій «ресурси підприємства», «економічні ре-
сурси» та «фактори виробництва» виділено найважливіші їх риси, визначено галузі застосування та упорядковано понятійно-категоріальний 
апарат на основі розмежування досліджуваних понять.
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За сучасних умов, які характеризуються високим рів-
нем конкуренції та невизначеністю кон'юнктури, 
досягнення стійкого положення підприємства та 

його ефективного функціонування вимагає вирішення 
багатьох складних завдань. Найважливіше з них – мак-
симально повне використання потенційних можливо-
стей, формування здатності швидко адаптуватися до 
мінливої ситуації на ринку.

Отримання високих кінцевих результатів, еконо-
мічне зростання та ефективність розвитку підприєм-
ства значною мірою визначається результативністю 
використання наявних ресурсів, сукупність яких утво-
рює його ресурсний потенціал. Управління ресурсами 
як чинниками виробництва – одне з найважливіших 
завдань управління багатогранною діяльністю підпри-
ємства. Будучи основними джерелами і передумовами 

отримання необхідних благ, ресурси служать вирішен-
ню економічних завдань.

Питання теоретичного осмислення сутності ресур-
сів як основи економічного розвитку, виявлення їх джерел, 
розробка шляхів, форм і методів їх використання досить 
широко представлені в науковому доробку і досліджува-
лись як видатними представниками економічної науки, які 
стояли у витоків сучасних наукових уявлень про сутність 
ресурсів (А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Дж. С. Міль, 
Ж.-Б. Сей, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк та ін.), так 
і представниками економічних течій сучасності. У наш 
час актуальні проблеми формування та використання 
окремих видів ресурсів знайшли відображення в працях 
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких  
Н. О. Власова, Л. Л. Кушнір, С. Н. Ликасова, Т. І. Ніколає-
ва, Л. Г. Окорокова, К. В. Романчук, А. А. Садєков, С. І. Те - 
рещенко та ін.
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Проведений огляд тематичних літературних дже-
рел свідчить про те, що сучасний концепт економічних 
ресурсів є результатом тривалого розвитку наукової 
думки (табл. 1). Залежно від потреб часу та розвитку 

науки у певних економічних школах основний акцент 
надавали тим чи іншим ресурсам, які дуже різні за якіс-
тю та можливістю повторного використання у діяль-
ності суб’єктів господарювання. 

Таблиця 1

Еволюція наукових знань про економічні ресурси

Концепт ресурсів Період Представники Характеристика

1 2 3 4

Технологічний кон-
цепт ресурсів, засно-
ваний на усвідомлені 
виробництва як 
процесу безпосе-
реднього викори-
стання внутрішніх 
фізичних власти-
востей ресурсів - 
продуктивності праці 
і родючості землі

Епоха станов-
лення перших 
рабовласницьких 
держав

Конфуцій (551 – 479 рр. до 
н. е.), Сократ (469 –  
399 рр. до н. е.), Ксенофонт 
(430 – 354 рр. до н. е.),  
Платон (428 – 347 рр.  
до н. е.), Аристотель (384 – 
322 рр. до н. е.) 

До економічних цінностей (господарських ресур-
сів) відносять рабів, землю, рідше – продукти 
пра ці, пізніше – гроші. Безпосередньо категорію 
«ресурси» ще не використовують, проте, еконо-
міч ний зміст даного поняття розкривають через 
поняття «багатство». Єдиним повноцінним дже-
релом індивідуального і суспільного добробуту 
вважається сільське господарство, в якості 
базової ланки якого розглядається окреме рабов-
ласницьке землеволодіння

Епоха розвитку 
феодалізму

Каноністи (представники 
католицької церкви); 
Хома Аквінський  
(1226 – 1274)

Трактують економічні положення переважно з 
позицій античної традиції, спираючись, в ос нов - 
ному, на переконання Аристотеля. До економіч-
них ресурсів відносять землю і працю.  Економічні 
ресурси все ще не стали предметом наукового 
аналізу

Зародження та фор-
мування сучасного 
економічного концеп-
ту ресурсів

Епоха розквіту 
ідей класичної 
та марксистської 
політекономії 
(ХVII – ХІХ ст.)

В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, 
С. Мілль, Т. Р. Мальтус,  
Ж.-Б. Сей, К. Маркс та ін. 

Традиційні засоби одержання благ для існування 
починають усвідомлюватися як фундаментальні 
фактори виробництва, найважливіші ресурси 
всієї економіки. При цьому капітал і праця вже од-
нозначно сприймаються як економічні ресурси,  
а земля ще розглядається лише як фізичний ре-
сурс. У концепції Ж.-Б. Сея (відомої як «тео рія 
трьох факторів виробництва») вперше здійсню-
ється класифікація ресурсів. Основна ідеєю кон - 
цепції зводиться до того, що в суспільному вироб-
ництві взаємодіють три рівноправні ресурси  – 
праця, капітал і земля, кожен з яких породжує 
потік доходу для свого власника у формі заробіт - 
ної плати, позичкового відсотка і ренти відповідно. 
Т.- Р. Мальтус вперше сформулював задачу про 
необхідність підтримки балансу між трудовими 
і природними ресурсами, що заклало основу 
формування наукового напряму, пов’язаного з 
аналізом ресурсних обмежень у сфері економіки. 
Ресурсна складова теоретичної концепції К. Марк-
са включає важливі положення про особистий 
(людина) і речовий (засоби і предмети праці) 
фактори виробництва та передбачає можливість 
соціально справедливого розподілу суспільного 
багатства за участю держави. Провідним еконо-
мічним фактором К. Маркс вважав працю найма-
них робітників 

Економічний концепт 
ресурсів, заснований 
на пріоритеті спожи-
вання 

Епоха розвитку 
неокласичної 
ринкової теорії 
та поглиблення 
концепту рівно-
правності та комп-
лі ментар ності 
ресурсів (почи-
наючи з кінця ХІХ 
ст. і до сучасного 
моменту)

К. Менгер, Ф. Візер,  
Е. Бьом-Баверк;  
Дж. Б. Кларк, П. Х. Дуглас, 
Ч. В. Кобб

У теорії витрат виробництва К. Менгер, Ф. Візер, 
Е. Бьом-Баверк пропонується цінність благ 
вимірювати цінністю спожитих у процесі їх ство-
рення ресурсів. Проблему визначення частки 
кожного з факторів виробництва у вартості 
створеного продукту аналітично вирішується 
Дж. Б. Кларком, який сформулював теорію 
складної граничної продуктивності ресурсів. По-
дальший розвиток і конкретизацію означений 
підхід у дослідженні  ресурсів отримує у теорії 
виробничої функції Ч. В.  Кобба та П. Х. Дугласа.
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1 2 3 4

Зрушення в кла-
сичній ресурсній 
парадигмі. 
Формування 
теорії постінду-
стрі ального 
суспільства  
(ХХ ст.)

А. Маршалл, Й. Шумпетер, 
Д. Белл, Дж. Гелбрейт,  
О. Тоффлер, П. Друкер 

До традиційного списку факторів господарської 
діяльності (праця, земля, капітал) віднесені 
підприємницькі здібності (організаційно-управ-
лінський ресурс) та інформація (знання та 
технологія).  
З другої половини ХХ ст. провідним економічним 
ресурсом розвитку суспільства визнається 
інформація. Володіння достовірною інформацією 
є необхідною умовою для вирішення проблем, 
що стоять перед економічним суб'єктом. У той же 
час навіть повна інформація не є гарантією успіху. 
Уміння використовувати отримані відомості для 
ухвалення найкращого за існуючих обставин 
рішення характеризує такий інформаційний 
ресурс, як знання. Уособленням цього ресурсу 
виступають кваліфіковані кадри.

Поява теорії 
ресурсного 
потенціалу 
(кінець ХХ –  
початок ХХІ ст.)

Розроблено автором на основі [3 – 6].

Закінчення табл. 1

Майже до початку ХVII ст. як економічні ресурси, 
так і ресурсні обмеження економіки не були об’єктом 
наукового аналізу, а наукова теорія пізнання ресурсів 
починає активно розвиватися в епоху розквіту ідей кла-
сичної та марксистської політекономії (ХVII – ХІХ ст.) 
з початком формування категорії «капіталу» як одного 
з найважливіших ресурсів економіки. У контексті ідей 
класичної політичної економії капітал, праця та земля 
вже однозначно сприймаються як рівноправні ресурси, 
кожен з яких породжує потік доходу для свого власника 
у формі заробітної плати, позичкового відсотка і ренти 
відповідно [2]. У цей час традиційні засоби одержання 
благ для існування поступово починають сприйматись 
не лише як джерела формування приватного багатства 
(індивідуального доходу), але також як базові фактори 
суспільного виробництва, найважливіші ресурси націо-
нальної економіки.

У ХХ ст. на фоні подальшого поглиблення конку-
рентної боротьби та зростання внаслідок цього запиту 
на особливий новаторський тип підприємницького мис-
лення, концепція пізнання ресурсів приростає положен-
нями про особливу роль підприємницьких здібностей. 
Внаслідок розгортання процесів інформатизації еконо-
міки та всіх сфер суспільного життя з другої половини 
ХХ ст. провідним економічним ресурсом стає інформа-
ція, особливе місце в якій посідають наукові знання [6]. 

Недивлячись на досить тривалу еволюцію науко-
вих уявлень про ресурсну проблематику, основним 
про блемним питанням в теорії пізнання ресурсів є не-
узгодженість термінологічного апарату та ототожнен-
ня сутності понять «ресурси», «економічні ресурси» та 
«фактори виробництва».

Метою даної статті аналіз системи категорій і по-
нять, пов’язаних із розумінням економічної природи 
ресурсів підприємств, виділення найважливіших рис і 
розмежування галузі їх застосування. 

Термін «ресурс» походить від французького «res-
source» – допоміжний засіб. У радянському енцикло-
педичному словнику під ресурсами розуміють грошові 
кошти, цінності, джерела (засобів) коштів, доходів [7]. 
У тлумачних словниках російської мови «ресурси» роз-
глядають як 1) запаси, джерела будь-чого; 2) засоби, до 
яких звертаються за необхідності [8].

Слід зазначити, що економічна довідкова літера-
тура наводить різні трактування досліджуваного понят-
тя (табл. 2). Так, наприклад, в економічній енциклопедії 
за ред. проф. С. В. Мочерного надається достатньо за-
гальне визначення: «ресурси – основні елементи вироб-
ничого потенціалу, які має в розпорядженні система і 
які використовуються для досягнення конкретних цілей 
економічного розвитку» [9]. Натомість, в економічному 
словнику С. М. Гончарова ресурси визначаються як при-
родні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінно-
сті, які можуть бути використані в разі потреби для 
створення продукції, надання послуг, одержання додат-
кової вартості [10]. Майже аналогічне визначення наво-
дять автори економічного тлумачно-термінологічного 
словника, які під ресурсами розуміють всі засоби, запа-
си, можливості, джерела будь-чого, включаючи природ-
ні, інтелектуальні та технологічні, які можуть бути за-
стосовані в господарській діяльності [11]. При цьому не 
зрозумілим залишається, чому саме виділеними видами 
обмежується перелік ресурсів, оскільки, на наш погляді, 
він не є вичерпним.

Не зосереджуючи увагу на видах, а роблячи ак-
цент на напрямах і цілях використання, тлумачить по-
няття ресурси Л. Г. Окорокова, за переконанням якої 
«ресурси – сукупність засобів, запасів, джерел, засобів 
і предметів праці, що є в наявності у підприємства і що 
можуть бути мобілізованими і приведеними в дію, а та-
кож використаними для досягнення його цілей» [12]. 
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Слід зазначити, що ототожнення поняття «ресурси» із 
засобами та предметами праці (що, на жаль, зустріча-
ється в економічній літературі), на наш погляд, значно 
звужує досліджуване поняття, оскільки не враховує у 
складі ресурсів таких провідних їх видів, як інформація, 
знання, підприємницькі здібності.

Досить цікавою є точка зору українських науков-
ців (представників наукової школи ХДУХТ), відповідно 
до якої ресурси підприємства розглядаються як елемен-

тарні фактори виробництва, що представлені сукуп-
ністю матеріальних елементів і виконавчих трудових 
ресурсів, які формуються «на вході» підприємства з 
метою комплексного використання в процесі виробни-
цтва товарів і послуг [13]. У цілому підтримуючи пред-
ставлений підхід, необхідно зазначити, що з наведеного 
визначення досліджуваного поняття не зрозуміло, чи 
відносяться до основних елементів ресурсів такі їх види, 
як фінансові ресурси або нематеріальні активи, оскільки 

Таблиця 2

Тлумачення поняття «ресурси» в економічній літературі

Автор, назва роботи Зміст визначення

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохо-
ров. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – С. 1118.

Ресурси (від франц. ressource – допоміжний засіб (допоміжні 
кошти)) – грошові кошти, цінності, джерела (засобів) коштів, 
доходів (наприклад природні ресурси)

Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т. 3 / Редкол. : С. В. Мо-
черний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – С. 206.

Ресурси (фр. ressource – допоміжний засіб) – основні елемен-
ти виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система 
і які використовуються для досягнення конкретних цілей 
економічного розвитку

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / С. М. Гонча-
ров, Н. Б. Кушнір; [за ред. проф. С. М. Гончарова]. – К. : ЦНЛ, 
2009. – 264 с.

Ресурси визначаються як природні, сировинні, матеріальні, 
трудові, фінансові цінності, які можуть бути використані в разі 
потреби для створення продукції, надання послуг, одержання 
додаткової вартості 

Коноплінська В. А. Економічний тлумачно-термінологічний 
словник / В. А. Коноплінська, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.

Ресурси – усі засоби, запаси, можливості, джерела чого-
небудь, включаючи природні, інтелектуальні і технологічні, 
які можуть бути застосовані в господарській діяльності 

Економіка зарубіжних країн: підручник / А. С. Філіпенко. – К. : 
Либідь., 1998 – С.18.

Ресурси (фр. ressources – засоби, запаси, можливості, джере-
ла) в економіці розглядаються як складові елементи вироб-
ничого потенціалу, якими володіє окрема країна чи світове 
співтовариство і які використовуються для економічного, 
соціального, науково-технічного розвитку

Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвит-
ку : навч. посіб. – К. : НАУ, 2004. – С. 31.

Ресурси – матеріальні та інформаційні об’єкти, джерела  
і передумови отримання необхідних людям матеріальних  
і духовних благ, які можна використовувати та реалізувати 
при існуючих технологіях і соціально-економічних відноси-
нах. Ресурси поділяються на види (групи, типи) відповідно до 
своєї природи та функціональних особливостей

Основи економічної теорії: підручник / За заг. ред. О. О. Мама-
луя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 133.

Ресурси – це капітал фірми, тобто благо, використання якого 
дає можливість збільшити майбутні блага

Терещенко С. І. Ресурсний потенціал підприємства: функції та 
структура / С. І. Терещенко // Вісник Національного універ-
ситету водного господарства та природокористування. – 
2012. – Вип. 2(58). – С. 191–196.

Ресурси – це сукупність матеріальних і нематеріальних еле-
ментів, які прямо чи опосередковано беруть участь  
у виробничому процесі. Особливістю категорії ресурси є 
їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі споживчої 
вартості, так і у формі вартості

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и 
гипотезы) / Н. Ф. Реймерс. – М.: «Россия Молодая» , 1994. – 367 с.

Ресурси – будь-які джерела і передумови отримання необ - 
хідних людям матеріальних і духовних благ, які можна реалі-
зувати при існуючих технологіях і соціально еконо мічних сто-
сунках (матеріальні, трудові, в т.ч. інтелектуальні, і природні); 
запаси, джерела засобів; засіб, до якого звертаються в необ-
хідному випадку

Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий / Л. Г. Око-
рокова. – СПб., 2001. – 293 с.

Ресурси – сукупність засобів, запасів, джерел, засобів і пред-
метів праці, що є в наявності у підприємства і що можуть бути 
мобілізованими і приведеними в дію, а також використаними 
для досягнення його цілей 

Шталь Т. В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підпри-
ємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук: 08.07.05 / 
Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2006. 

Ресурси підприємства – елементарні фактори виробництва, 
що представлені сукупністю матеріальних елементів і ви-
ко навчих трудових ресурсів, які формуються «на вході» під-
приємства з метою комплексного використання в процесі 
виробництва товарів і послуг
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до елементарних факторів виробництва зазвичай відно-
сять засоби праці, сировину та матеріали та виконавчі 
трудові ресурси.

На наш погляд, визначаючи поняття «ресурси», 
доцільно виходити з дослівного перекладу даного по-
няття та тлумачити його як запаси, цінності, можливо-
сті, джерела будь-чого, які можуть бути використані для 
досягнення цілей розвитку підприємства.

Критичний огляд економічної літератури, присвя-
ченої ресурсній проблематиці, свідчить про ви-
користання в науковому обігу одночасно з до-

сліджуваною категорією таких понять, як «економічні 
ресурси» та «фактори виробництва», які, за нашим пе-
реконанням, необхідно чітко розмежовувати.

Низка авторів, серед яких С. Панчишин [14], А. Сав-
ченко [15] та ін., єдиною умовою віднесення ресурсів до 
економічних вважають їх використання в процесі вироб-
ництва. Їх точку зору підтримують Л. М. Таранюк, А. І. Ша-
повал, які під поняттям «економічні ресурси» пропонують 
розуміти всі природні, людські та вироблені людиною 
ресурси, які використовуються для виробництва товарів 
і послуг [16]. Економічна довідкова література також міс-
тить схожі тлумачення, зокрема, сучасний економічний 
словник [17] і тлумачний словник економіста [18] тракту-
ють економічні ресурси як джерела, засоби забезпечення 
виробництва. Ширшим за попередні за рахунок доповнен-
ня напрямами використання є визначення економічних 
ресурсів, наведене в економічному енциклопедичному 
словнику, який підготовлено за редакцією професора 
Мочерного С. В., де зазначається, що економічні ресурси 
використовуються в економічній діяльності для виробни-
цтва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і не-
матеріальних благ, задоволення потреб населення [19].

На відміну від представленого підходу інша гру-
па науковців вважає, що критеріями віднесення ресур-
сів до економічних є їх обмеженість, здатність купува-
тись та продаватись, а також використовуватися для 
виробництва економічних благ [20, 21]. Схожу точку 
зору займають російські дослідники, які стверджують, 
що основними властивостями економічних ресурсів 
є: взаємозв’язок і взаємозалежність; мобільність; вза-
ємозамінність (альтернативність); обмеженість [22].  
У цьому ж контексті висловлюється й вітчизняний на-
уковець Романчук К. В., за переконанням якого еконо-
мічні ресурси – це сукупність ресурсів, яким властива 
обмеженість та цінність, які виступають об’єктом пере-
ходу прав власності та інших прав і можуть бути вико-
ристані в бізнес-процесах суб’єкта господарювання для 
одержання ним економічних вигід [20].

Окрім вищерозглянутої позиції, серед сучасних 
дослідників можна виділити систему поглядів, відповід-
но до якої економічні ресурси ототожнюються з факто-
рами виробництва. За переконанням С. Панчишина [14], 
С. В. Мочерного [19], І. Ф. Комарницького [23] та ін., між 
зазначеними поняттями не існує суттєвих розбіжнос-
тей, і вони можуть використовуватись як синоніми.

Як було з’ясовано раніше, ресурси – запаси, цін-
ності, можливості, джерела будь-чого, які можуть бути 
використані для досягнення цілей розвитку підприєм-

ства. Під фактором (англ. factor – посередник, від латин. 
factor – той, що робить) розуміють: 1) умову, рушійну 
силу, причину будь-якого процесу; 2) один з основних 
ресурсів виробничої діяльності підприємства й еконо-
міки в цілому (земля, праця, капітал, підприємництво) 
[24]. Разом із тим, не дивлячись на близькість досліджу-
ваних понять, їх необхідно розмежовувати. 

На наш погляд, говорячи про ресурси, як про 
обов'язковий компонент будь-якої виробничої діяль-
ності, необхідно підкреслити потенційний характер їх 
можливого використання. Економічною категорією, що 
позначає реальне залучення до процесу виробництва 
товарів і послуг, є категорія факторів виробництва. 

Такої ж точки зору дотримується колектив віт-
чизняних науковців, які вказують на те, що фактори 
виробництва, на відміну від ресурсів, це вже реально 
використані в процесі виробництва ресурси. Інакше ка-
жучи, фактори виробництва – це «працюючі ресурси» 
[25]. На підтримку тези про неідентичність досліджува-
них понять К. В. Романчук зазначає, що ресурс – це по-
тенційний фактор: тільки той ресурс, що залучається у 
виробництво, стає фактором виробництва. На відміну 
від ресурсів, фактори стають такими тільки в ме жах вза-
ємодії. Тому виробництво – завжди взаємодіюча єдність 
його факторів. Так, набуваючи ресурси на ринку, підпри-
ємство має на меті використання їх у своїй господар-
ській діяльності, тобто для виробництва товарів (робіт, 
послуг) або для забезпечення інших потреб, необхідних 
для його функціонування. Такі ресурси є економічними, 
оскільки мають ринкову вартість. У випадку безпосеред-
нього використання цих ресурсів у виробництві вони пе-
ретворюються на фактори виробництва, тобто в процесі 
взаємодії з іншими факторами створюють економічне 
благо, що є кінцевою метою виробничого процесу. Ті ж 
ресурси, що поки що не використані, вважаються еконо-
мічними, тобто потенційними, факторами [20].

Таким чином, підбиваючи підсумки проведеного 
дослідження, зазначимо, що ретроспектива вказує 
на існування постійної уваги науковців до ресур-

су як економічної категорії. Проте, особливого значення 
вона набуває з початку 1990-х років із розквітом теорії 
стратегічного управління, у межах якої сформувався так 
званий «ресурсний підхід» в управлінні фірмою. Більш 
того, закономірним результатом розвитку наукових по-
глядів на ресурсну проблематику є поява наприкінці ХХ 
століття теорії потенціалу підприємства, підґрунтям якої 
була оцінка ресурсних можливостей господарюючого 
суб’єкта для досягнення поставлених цілей. Внаслідок 
цього перспективою подальших досліджень є визначен-
ня категоріальної сутності, наукової атрибуції поняття 
«потенціал», встановлення концептуальної межі щодо 
інших категорій – «ресурси», «ресурсний потенціал».  
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УДК 658.14

дослідження результатів діяльності в системі Планування фінансового 
Потенціалу ПідПриємств

ГниП н. О.

УДК 658.14

Гнип Н. О. Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств
У статті проаналізовано фінансові показники діяльності підприємств Харківської області у 2001 – 2011 рр., що підтверджує кризовий стан ві-
тчизняного реального сектора економіки. Досліджено вплив результатів діяльності підприємства на структуру його фінансового потенціалу 
в системі планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що функціями управління є планування, організація, мотивація 
та контроль. Виявлено, що фінансове планування – це планування всіх фінансових ресурсів, доходів і напрямів їх витрачання, що складають осно-
ву фінансового потенціалу для забезпечення розвитку підприємства. Фінансове планування, як одна з функцій управління, дозволяє передбачити 
всі необхідні дії та максимум несподіванок, які можуть виникнути в процесі діяльності, і запропонувати шляхи мінімізації негативних наслідків 
«розпилення» фінансового потенціалу.

Ключові слова: управління, фінансовий потенціал, фінансове планування.
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УДК 658.14
Гнип Н. А. Исследование результатов деятельности в системе  

планирования финансового потенциала предприятий
В статье проанализированы финансовые показатели деятельности 
предприятий Харьковской области в  2001 – 2011 гг., что подтверж-
дает кризисное состояния отечественного реального сектора эконо-
мики. Исследовано влияние результатов деятельности предприятия 
на структуру его финансового потенциала в системе планирования 
финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Доказано, что 
функциями управления являются планирование, организация, моти-
вация и контроль. Выявлено, что финансовое планирование – это 
планирование всех финансовых ресурсов, доходов и направлений их 
растрат, составляющих основу финансового потенциала для обе-
спечения развития предприятия. Финансовое планирование, как одна 
из функций управления, позволяет предусмотреть все необходимые 
действия и максимум неожиданностей, которые могут возникнуть в 
процессе деятельности, а также предложить пути минимизации не-
гативных последствий «распыления» финансового потенциала.
Ключевые слова: управление, финансовый потенциал, финансовое пла-
нирование.
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UDC 658.14
Gnip N. A. Study of the Results of Activity in the System of Planning  

of Financial Potential of Enterprises
The article analyses financial indicators of activity of enterprises of the Kharkiv 
Oblast in 2001 – 2011, which confirms the crisis state of the domestic real sec-
tor of economy. It studies impact of the results of an enterprise activity on the 
structure of its financial potential in the system of planning financial activity 
of economic subjects. It proves that the management functions are planning, 
organisation, motivation and control. It reveals that financial planning is plan-
ning of all financial resources and income and directions of their spendings, 
which constitute the basis of the financial potential for ensuring development 
of an enterprise. Financial planning, as one of the functions of management, 
allows envisaging all necessary actions and maximum of surprises that may 
arise in the process of activity and also offering ways of minimisation of nega-
tive consequences of “dissipation” of the financial potential.
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У сучасних умовах управління фінансами є найсклад-
нішою і найвідповідальнішою ланкою у системі 
управління діяльністю будь-якого суб’єкта госпо-

дарювання. Процес управління фінансами підприємств, 
включаючи управління фінансовим потенціалом, здій-
снюється в рамках механізму фінансового менеджменту. 

Зміни в економіці України, пов'язані з переходом 
до ринкових стосунків, вимагають пошуку нових спо-

собів і підходів до технологій управління, у тому числі 
в області фінансового менеджменту. Аналіз фінансово-
економічних результатів суб’єктів господарювання в су-
часних умовах показує, що погіршення в ефективності 
управління фінансовою діяльністю пов'язане з кризо-
вою ситуацією в країні. Усе це зумовлює необхідність 
комплексного застосування і розвитку сучасного ін-
струментарію системи фінансового управління, яка по-
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