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Постановка проблеми. Фінансовий потен-
ціал є одним із основних факторів, який визначає 
діяльність підприємства, її ефективність, масш-
таби та прибуток. Чим вищим він є, тим більш кон-
курентоспроможним та інвестиційно привабливим 
є підприємство. У зв'язку з цим, однією з базових 
характеристик економіки підприємства в сучасних 
умовах, є їх фінансовий потенціал. Він, як основа 
формування прибутку підприємства може вико-
ристовуватись для фінансування всіх напрям-
ків економічної діяльності підприємства. Тому в 
умовах обмеженості доступу до багатьох джерел 
фінансування та нестачі фінансових ресурсів, які 
існують на вітчизняних підприємствах, актуаль-
ними на даний час є питання дослідження фінан-
сових ресурсів, як складових фінансового потенці-
алу, та джерел його формування. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття та специфіку фінансового потенціалу під-
приємства в своїх працях розглядали такі вчені-
економісти як: І. Бритченко, О. Коренков, Ю. Ряс-
нянський, І. Отенко, Л. Хом’яков, І. Должанський, 
В. Ковальова, В. Бикова, О. Бєлова та багато 
інших. Однак, високо оцінюючи їх внесок у вирі-
шення різних теоретичних і практичних питань у 
сфері фінансового потенціалу підприємств, слід 
зазначити, що багато проблем на сьогодні зали-
шаються дискусійними й недостатньо вивченими, 
що не дозволяє ефективно здійснювати управ-
ління фінансовим потенціалом підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
теоретичне обґрунтування сутності фінансового 
потенціалу підприємства та його складових в 
ресурсному та результативному аспектах, визна-
чення основних шляхів забезпечення ефектив-
ного управління фінансовим потенціалом.

виклад основного матеріалу. Фінансовий 
потенціал підприємства визначаємо як його здат-

ність до раціонального та ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів, що перебувають у 
його розпорядженні, а також можливості до наро-
щення, у разі необхідності, обсягів цих ресурсів. 
Проводити оцінювання фінансового потенціалу 
підприємства важливо як для внутрішніх, так і 
зовнішніх користувачів інформації. За умов опти-
мального використання фінансового потенціалу 
підприємство збільшує свою ринкову вартість та 
прибуток загалом, що є сигналом для потенцій-
них інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних 
структур та інших зовнішніх суб’єктів оцінювання 
щодо доцільності інвестування коштів у досліджу-
ване підприємство та його платоспроможності. 

Підтвердженням важливості розгляду фінан-
сового потенціалу на рівні підприємств є численні 
роботи науковців. Дослідження яких стосовно 
сутності «фінансового потенціалу підприємства» 
дозволили систематизувати за наступними напря-
мами ( табл. 1) [1, с. 27-45]:

Подана в табл. 1 інформація, свідчить, що в 
науці присутнє досить широке коло тверджень про 
фінансовий потенціал підприємств. Загалом пере-
важає так званий ресурсний підхід до розуміння 
фінансового потенціалу. Менш розповсюдже-
ним підходом є ототожнення фінансового потен-
ціалу підприємства із показниками надійності 
його фінансового стану – ліквідності, фінансової 
стійкості, платоспроможності. 

Розглянувши визначення фінансового потен-
ціалу, можемо зробити висновок, що фінансовий 
потенціал являє собою сукупність фінансових 
ресурсів, за допомогою ефективного та раціональ-
ного використання яких підприємство здатне отри-
мати прибуток та досягти поставленої мети своєї 
діяльності, а також отримати максимально можли-
вий фінансовий результат, за рахунок використання 
наявних власних ресурсів і залучення додаткових 
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коштів на найбільш вигідних для підприємства 
умовах. На нашу думку, існує прямопропорційна 
залежність між прибутковістю діяльності підприєм-
ства і його фінансовим потенціалом. Також, фор-
мування фінансового потенціалу підприємства 
безпосередньо залежить від системи управління 
ним. Оцінювання існуючого фінансового потенці-
алу підприємства має ґрунтуватися на аналізуванні 
показників його ділової активності, рентабельності, 
ліквідності, фінансової стійкості, майнового стану 
та платоспроможності тощо [2, с. 125].

Використання вищенаведених показників оці-
нювання, дає змогу розподілити підприємства за 
рівнем якості управління фінансовим потенціалом 
(табл. 2) [3, с. 82-89].

Охарактеризовуючи фінансовий потенціал, 
важливим є розгляд його у динаміці, оскільки осно-
вним чинником його дестабілізації є саме зовнішнє 
середовище функціонування підприємства. Варто 

зазначити, що рівень фінансового потенціалу зале-
жить від наявності власних фінансових ресурсів та 
умов доступу до фінансових ресурсів, що можуть 
бути залучені підприємством із зовнішнього серед-
овища. Слід відзначити, що необхідно розрізняти 
короткостроковий та довгостроковий фінансовий 
потенціал, оскільки періоди його існування відрізня-
ються, що пояснюється виникненням у довгостро-
ковому періоді більшої кількості факторів впливу і 
ризику, які мають тенденцію до негативних впливів 
на рівень фінансового потенціалу у довгостроко-
вому періоді. Враховуючи те, що фінансовий потен-
ціал має розглядатись як категорія поточного пері-
оду, так і майбутнього, то складовими фінансового 
потенціалу підприємства є елементи представлені 
на рисунку 1 [5, с. 121-127].

В сучасній літературі поняття «фінансовий 
потенціал розвитку» – це сукупність наявних 
ресурсів, можливостей системи щодо їхнього 

Таблиця 1
систематизація визначень поняття фінансовий потенціал підприємства

автор визначення
Ресурсний підхід

Ільїна К.М. Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю і організацією 
використання фінансових ресурсів.

Толстих Н.П. Забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування 
підприємства, доцільність їх розміщення та ефективність використання.

Кунцевич О.В. Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та використання фінансових 
ресурсів.

Давиденко І.О. Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно 
може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат.

Брегін М.М.
Фінансовий потенціал включає окремі складові фінансових ресурсів підприємства, 
а саме – статутний, додатковий і резервний капітали, цільове фінансування, фонди 
накопичення, оборотні активи тощо.

Результативний підхід

Паєнко А.П. Фінансовий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію і 
нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку.

Бикова О.М.

Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у 
виробничо-господарській діяльності; він характеризується можливістю їх залучення 
для фінансування майбутньої діяльності і певних стратегічних напрямів розвитку 
підприємства.

Стецюк В.М.
Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких на підприємстві 
виникають відповідні організаційно-економічні відносини, які в кінцевому рахунку 
спрямовані на забезпечення його високоефективного та прибуткового функціонування.

Ковальов А.П. Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наявного у підприємства 
ресурсного потенціалу в конкретні результати господарської діяльності підприємства.

Таблиця 2
 розподіл підприємств відповідно до їх фінансового потенціалу

рівень використання 
фінансового потенціалу 

підприємства
Характеристика показників діяльності підприємства

Високий Високі показники рентабельності, фінансовий стан стійкий, існують можливості 
залучення додаткового капіталу, ділова репутація знаходиться на високому рівні. 

Середній 
Підприємство отримує прибуток, однак результати його господарської діяльності 
тісно корелюють із динамікою внутрішнього і зовнішнього середовища 
функціонування. 

Низький Підприємство фінансово нестабільне, існують загрози його платоспроможності, 
ділова репутація є незадовільною.
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залучення та ефективного управління для досяг-
нення тактичних цілей і стратегічної мети підпри-
ємства – максимізація вартості підприємства в 
довгостроковому періоді [4, с. 113].

Фінансовий потенціал стійкості та забезпече-
ності характеризують можливість проведення та 
результати поточної діяльності підприємства, тоді 
як фінансовий потенціал розвитку передбачає 
саме можливість подальшого розвитку. Показники 
й індикатори фінансової стійкості, характеризуючи 
результат поточного, інвестиційного та фінансового 
розвитку підприємства, є важливим інформаційним 
полем для інвесторів та кредиторів щодо здатності 
виконувати свої зобов’язання. Формування фінан-
сової рівноваги і підтримання належної платоспро-
можності у сучасних ринкових умовах демонструє 
спроможність підприємства адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища і передумови нарощувати 
свій економічний потенціал.

Чинниками і факторами забезпечення фінансо-
вої стійкості сучасного підприємства як відкритої 
соціально-економічної системи є не тільки його 
внутрішній потенціал, спрямований на досягнення 
цілей економічного розвитку, а й зовнішні еконо-
мічні умови, які значно впливають на продуктивну 
силу (ефективність) фінансово-економічного 
потенціалу будь-якого суб’єкта економіки.

Основними факторами успіху у забезпеченні 
ефективного управління фінансовим потенціалом 
є [6, с. 161-171]:

1. Удосконалення фінансового потенціалу за 
рахунок збільшення вхідних та зменшення вихід-
них грошових потоків (за рахунок збільшення 
виручки від реалізації; скорочення вихідних грошо-
вих потоків можна досягти за рахунок: зниження 
витрат, які відносяться на собівартість продукції та 
які покривають за рахунок прибутку). 

2. Мобілізація внутрішніх резервів (проведення 
реструктуризації активів підприємства; сукупність 
заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу 
активів балансу; перетворення в грошову форму 
наявних матеріальних та фінансових активів під-
приємства). 

3. Врахування впливу конкуренції.
4. Необхідність оптимального розподілу й пере-

розподілу фінансових ресурсів. 
5. Розробка й прийняття рішень по досягненню 

певного компромісу між вимогами прибутковості, 
надійності й ліквідності капіталу підприємств. 

6. Регулювання структурних перетворень у 
фінансовому потенціалі.

7. Використання методів управлінського впливу 
на фінансові ресурси. 

висновки. Важливою складовою діяльності 
підприємства має бути ефективний стан фінан-
сового потенціалу, оскільки він є підґрунтям ство-
рення й розвитку стійких конкурентних переваг 
підприємства на основі формування унікальних 
комбінацій ресурсів і високих компетенцій. Голо-
вним завданням управління фінансовим потенціа-
лом підприємства є оптимізація фінансових потоків 
з метою максимального збільшення позитивного 
фінансового результату. Для цього підприємство 
повинне мати правильно складений фінансовий 
план своєї діяльності. Удосконалення фінансового 
потенціалу можливе шляхом підвищення резуль-
тативності розміщення та використання ресурсів 
підприємства. При цьому забезпечується розвиток 
виробництва чи інших сфер діяльності на основі 
зростання прибутку й активів, при збереженні пла-
тоспроможності та кредитоспроможності.

В результаті дослідження виявлено, що фінан-
совий потенціал виступає важливою складо-
вою загального потенціалу підприємства, адже, 
саме ця його складова відображає стан та обсяг 
як власних (наявних), так і позичених (залуче-
них) фінансових ресурсів, які необхідні для його 
нормального безперебійного функціонування, 
а також для формування конкурентних страте-
гій розвитку своєї діяльності в майбутньому. Він 
є критерієм, який визначає здатність підприєм-
ства до пристосування при змінах економічної 
кон’юнктури, адже, саме він відіграє вагому роль 
у спроможності підприємства генерувати необ-
хідний обсяг позитивних грошових потоків, бути 
інвестиційно привабливим, ліквідним та фінан-
сово надійним. 
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