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Summary. The paper analyses approaches of foreign and domestic scientists to the definition and classification of the main 
types of energy resources, which are considered as a part of production potential of an enterprise. The research clarifies the defi-
nition of several terms, provides a comparative characteristic of existing approaches and proposes a generalized classification of 
energy resources. The essence of such categories as «potential», «resource potential», «production potential» is analyzed. The 
formula for determining the amount of production potential is proposed.

Key words: energy resources, classification of energy resources, production potential of an enterprise, resource potential of 
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Анотація. У статті наведено результати аналізу еволюції наукових поглядів на економічний зміст категорії «фі-
нансовий потенціал». Визначено, що фінансовий потенціал підприємства важлива для теорії та практики економічна 
категорія. Встановлено її неоднозначність та складність щодо форм прояву й змістової інтерпретації.
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Вступ та постановка проблеми. У ринкових умовах 
механізми та інструменти формування й використання 
фінансових ресурсів підприємства суттєво змінюються. 
Базовими вимогами до організації фінансового управ-
ління стають економічна відповідальність та оперативна 
адаптивність до змін у зовнішньому оточенні, які сти-
мулюють економічну зацікавленість суб’єктів господа-
рювання до раціонального формування та ефективного 
використання власних фінансових ресурсів. Практична 
реалізація цих вимог досягається шляхом розвитку фінан-
сового потенціалу, який визначає фінансові можливості 
й конкурентоспроможність підприємств у динамічних 
ринкових умовах. Тому адекватна інтерпретація й іден-
тифікація фінансового потенціалу в умовах ринкової еко-
номіки набувають важливого значення як для наукових 
досліджень всіх інших аспектів його прояву, так і для 
розробки ефективних механізмів управління фінансовою 
діяльністю підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних та прикладних аспектів формування 
й використання фінансового потенціалу підприємства 
значну уваги приділяють провідні вчені України та інших 
країн. Серед них слід відзначити публікації таких відомих 
дослідників, як О. Гудзь, М. Дем’яненко, Ю. Лупенко, 
П. Саблук, П. Стецюк. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. 
Незважаючи на багатогранність досліджень, фінансовий 
потенціал як економічна категорія залишається недостатньо 

вивченим. В економічній літературі ця економічна катего-
рія ще немає чіткого та однозначного визначення. Питання 
визначення фінансового потенціалу ускладнюється ще й 
тим, що на різних рівнях ієрархії управління він має свою 
індивідуальну специфіку та економічні форми прояву. Крім 
того, інтерпретація змісту будь-якого економічного явища 
чи процесу відбувається в контексті вирішення конкрет-
них завдань та досягнення стратегічних і тактичних цілей. 
Зазначене визначає необхідність проведення подальшого 
наукового пошуку у цій сфері фінансової теорії.

Мета статті полягає у проведенні аналізу еволюції 
економічної інтерпретації категорії «фінансовий потен-
ціал» та обґрунтуванні авторського бачення її змісту з 
позиції адекватності специфіки сучасної практики госпо-
дарської діяльності вітчизняних агроформувань.

Результати дослідження. У спеціальній економічній 
літературі термін «потенціал» уже давно набув досить 
широкого вжитку. Він використовується у різних кон-
текстах, а його інтерпретація різними авторами варіює у 
досить широких межах. Це свідчить про його наукову й 
практичну актуальність, багатогранність прояву еконо-
мічного змісту та відсутність однозначності сприйняття. 
Подальший якісний аналіз спрямований на дослідження 
та узагальнення його генезису й конкретизацію окремих 
сутнісних характеристик у контексті сучасного етапу еко-
номічного розвитку вітчизняних підприємств.

Загальновідомо, що термін «потенціал» має свої витоки 
в латинському слові potentia, яке перекладається на україн-
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ську як «сила, приховані можливості». У деяких джерелах 
вказується на його французьке походження: французьке 
слово potential у дослівному перекладі означає «те, що 
може бути» [1]. На цих вихідних положеннях базуються 
всі його сучасні інтерпретації як «приховані можливості, 
здатності, сили, що можуть проявитися за повних умов» 
[2, с. 185] як «сукупність усіх наявних засобів, можливос-
тей, продуктивних сил, що можуть бути використані у пев-
ній сфері, галузі, ділянці; запас чого-небудь, резерв; при-
ховані здатності, сили якої-небудь, діяльності, що можуть 
виявлятись за певних умов» [3, с. 1087].

Оскільки термін «потенціал» використовується в різ-
них галузях суспільної діяльності та галузях наукових 
знань, існує необхідність конкретизації його змістового 
наповнення з позиції їх специфіки. Фінансовий потенціал 
відноситься до сфери економічної діяльності. При цьому 
в наукових дослідженнях різних його аспектів його вклю-
чають до інших видів потенціалу: економічного, ресурс-
ного, інвестиційного, інноваційного тощо. Тому є сенс 
розширити наш аналіз з позиції окремих з цих аспектів. 

У сучасній практичній економіці потенціал розгля-
дається як «наявні у економічного суб’єкта ресурси, їх 
оптимальна структура та вміння раціонально використати 
для досягнення поставленої мети» [4, с. 13]. При цьому 
окремі автори підкреслюють, що «визначення категорії 
потенціалу, яке використовується у сучасній економічній 
науці, містить два ключові аспекти. По-перше, розуміння 
терміну «потенціал» невід’ємно пов’язане з поняттям 
«ресурси», по-друге, потенціал включає спроможності, 
якими володіє господарюючий суб’єкт: спроможність до 
розвитку, вдосконалення та ефективного використання 
ресурсів» [5, с. 8].

На ресурсну детермінанту економічного потенціалу 
вказує відомий вітчизняний дослідник академік В. Андрій-
чук, який трактує його зміст як «сукупність органічно 
взаємопов’язаних виробничих ресурсів, узятих на всіх ста-
діях їх кругообігу» [6, с. 13]. К. Шапошніков конкретизує 
ресурсну складову потенціалу через «систему визначених 
видів ресурсів зі своїми взаємозв’язками та взаємодіями 
між собою, раціональне використання яких сприяє збіль-
шенню можливостей економічного потенціалу та стабіль-
ному функціонуванню підприємств (галузей, національної 
економіки) в довгостроковому періоді» [7].

Розширення уявлень про зміст категорії «економіч-
ний потенціал» відбувається шляхом доповнення ресурс-
ної складової вказівкою на умови та можливості його 
використання. Так, Н. Краснокутська визначає потен-
ціал підприємства як «можливість системи його ресур-
сів і компетенцій створити результати для зацікавлення 
осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів» [8, с. 5]. 
А К. Миско уточнює таке розуміння «сукупністю як реалі-
зованих, так і нереалізованих можливостей використання 
ресурсів у процесі задоволення суспільних потреб, що 
виражається в ресурсній формі» [9];

Деякі автори вказують на те, що такий термін не існує 
сам по собі, а має певне цільове призначення. Л. Окоро-
кова визначає термін як можливість «одержання макси-
мального економічного ефекту в конкретний наперед 
заданий момент часу» [10], Г. Антонова – «забезпечення 
досягнення якісних та кількісних характеристик розвитку 
об’єкта дослідження шляхом раціонального використання 
ресурсів» [11], а Г. Панасенко – «максимально можливий 
обсяг результату за найбільш ефективного використання 
за часом і продуктивністю ресурсів, які є» [12].

Розширену синтетичну інтерпретацію змісту еконо-
мічного потенціалу пропонують О. Федонін, І. Рєпіна, 
О. Олексюк, виділяючи такі його аспекти, як сукупність 

необхідних для функціонування або розвитку конкрет-
ної економічної системи різних видів ресурсів, систему 
матеріальних та трудових факторів (умов, складових), що 
забезпечують досягнення мети виробництва та здатність 
комплексу ресурсів цієї економічної системи виконувати 
поставлені перед нею завдання [13, с. 6–8].

У контексті інтерпретації змісту економічного потен-
ціалу підприємства в економічній літературі виділяють 
такі визначальні якісні характеристики: «приналежність 
конкретним суб’єктам (власникам); реалізація під час 
вирішення конкретних економічних завдань; безперерв-
ність руху складових елементів та орієнтація на загальне 
економічне зростання» [14; 15].

Підсумовуючи проведений аналіз, варто зазначити, 
що фінансовому потенціалу як складника економічного 
потенціалу притаманні окремі характеристики остан-
нього, зокрема, те, що його базовим складником є певний 
вид економічних ресурсів у конкретному випадку – фінан-
сових; він формується і функціонує в конкретних еконо-
мічних умовах; він має цільове призначення, пов’язане з 
реалізацією економічних цілей і завдань об’єкта дослі-
дження (економіки в цілому, галузі, регіону, підприємства 
тощо). Як показує проведений нами аналіз, саме з цих 
позицій його розглядають більшість дослідників. 

Найвищий рівень теоретичного узагальнення мають 
дефініції, які трактують поняття «фінансовий потенціал» 
підприємства як «економічні відносини, що виникають 
на підприємстві з приводу досягнення максимально мож-
ливого фінансового результату» [16]. Проблемою таких 
інтерпретацій, на наш погляд, є те, що під таку логічну 
конструкцію підходять більшість економічних категорій, 
які прямо чи опосередковано пов’язані з формуванням 
фінансового результату підприємства. Крім того, вони 
завжди потребують додаткових уточнень та пояснень. 

Характеризуючи ресурсний або факторний концеп-
туальний підхід до визначення фінансового потенціалу 
варто навести позицію О. Федоніна, який прямо вказує, 
що «фінансовий потенціал це обсяг власних, позичених 
та залучених фінансових ресурсів підприємства, що ними 
воно може розпоряджатися для здійснення поточних і 
перспективних витрат» [17]. С. Онишко до цього додає, 
що фінансовий потенціал це «не лише наявні фінансові 
ресурси, а й їх резерви, які можуть бути використані за пев-
них умов» [18]. Таку ж позицію займає і В. Свірський, який 
під фінансовим потенціалом розуміє «сукупність наявних 
та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобі-
лізовані та реалізовані <…> за певних умов для забезпе-
чення сталих темпів економічного зростання» [19].

Аналізуючи даний концептуальний підхід до визна-
чення фінансового потенціалу, варто погодитися з тим, що 
його конститутивним атрибутом безперечно є фінансові 
ресурси. Однак, з практичної точки зору, невизначеність 
«певних умов» розмиває його кількісні контури та межи 
компетенції. До того ж потрібна додаткова аргументація 
тотожності фінансового потенціалу сумі певних фінансо-
вих ресурсів. 

У контексті розглянутого підходу окремо слід зазна-
чити, що досить дискусійним є визначення фінансового 
потенціалу як сукупності «джерел фінансових коштів» 
[20]. Цілком очевидно, що фінансові ресурси й джерела 
їх формування це не одне й теж, а доступ до них в рин-
кових умовах завжди має певні обмеження, обумовлені 
ціною (вартістю) різних джерел, часовими межами вико-
ристання, уступкою певних економічних вигід та інтер-
есів тощо.

Більш чіткішим стає визначення фінансового потен-
ціалу у тих авторів, які до фінансових ресурсів та можли-
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востей додають ще й організаційно-управлінську складову. 
Так, Н. Левченко під фінансовим потенціалом підприємства 
розуміє «сукупність можливостей підприємства, які визна-
чаються наявністю й організацією використання фінансо-
вих ресурсів та організаційних механізмів, спрямованих 
на забезпечення економічного розвитку підприємства на 
перспективу» [21]. P. Толпежніков розглядає його як «сукуп-
ність власних та залучених ресурсів та можливості системи 
щодо ефективного їх управління для забезпечення діяль-
ності та досягнення загальносистемних цілей в умовах 
нестабільності факторів зовнішнього середовища» [22]. Такі 
ж змістові акценти містяться й у визначенні А. Назаренко: 
фінансовий потенціал – це «фінансові можливості підпри-
ємства, які формуються за наявності різного роду ресурсів 
під впливом оточення та внутрішньої структури підприєм-
ства та можуть бути реалізовані за допомогою діяльності 
персоналу та системи управління з метою досягнення мак-
симально бажаного фінансового результату» [23].

На динамічний характер фінансового потенціалу вказує 
В. Бикова, трактуючи його як рушійну силу яка «необхідна 
для переведення сконцентрованих на підприємстві ресур-
сів із статичного стану в динамічний, що забезпечує макси-
мально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку 
підприємства [24]. Н. Кот розширює цю характеристику 
тим, що розкриває фінансовий потенціал «не тільки як 
необхідну рушійну силу, що приводить у динамічний стан 
підприємство (мається на увазі наявність джерел фінансу-
вання), а також максимальні, але водночас реальні мож-
ливості, якими володіє суб’єкт, що господарює на даний 
момент, у найбільш повному й найкращому використанні 
наявних у нього всіх ресурсів і засобів» [25, c. 44].

Найбільш представницьким, у нашому розумінні, є під-
хід, який інтерпретує фінансовий потенціал з результацій-
них позиції та з врахуванням специфіки фінансової діяль-
ності й управління процесом формування та використання 
фінансових ресурсів. Для прикладу В. Ковальов і В. Кова-
льов репрезентують фінансовий потенціал як «характерис-
тику фінансового становища та фінансових можливостей 
підприємства» [26, с. 383], яка у кількісному виразі вимі-
рюється показниками «ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості, внутрішньофірмової ефективності, 
прибутковості, рентабельності та інвестиційної привабли-

вості фірми» [27, с 368]. М. Баканов і А. Шеремет пере-
конані, що «оцінка майбутнього потенціалу підприємства 
разом з оцінкою його минулої діяльності та фінансового 
стану на момент такої оцінки є цільовими завданнями 
фінансового аналізу», а для кількісного виміру фінансо-
вого потенціалу пропонують використовувати ряд відомих 
фінансових коефіцієнтів [28, с. 280].

До цього концептуального підходу належить і визна-
чення, яке дає фінансовому потенціалу П. Стецюк. Він 
вважає, що «фінансовий потенціал підприємства є якіс-
ною характеристикою його фінансового стану, вираже-
ною спроможністю генерувати певний обсяг грошових 
потоків, достатній для реалізації передбачених його еко-
номічною стратегією програм і заходів, а також відшкоду-
вання використаних (залучених з усіх джерел) фінансо-
вих ресурсів і витрат на їх залучення, не погіршуючи при 
цьому фінансову стійкість» [29; 30].

Підсумовуючи проведений аналіз вважаємо, що під 
фінансовим потенціалом підприємства слід розуміти 
максимальний обсяг фінансових ресурсів, який в конкрет-
них організаційно-економічних і фінансових умовах спро-
можне залучити підприємство для реалізації своїх вироб-
ничих та інвестиційних програм, а також відшкодувати 
у повному обсязі за допомогою чистих грошових потоків, 
які генерують (забезпечують) ці програми.

Висновки. Таким чином, проведений аналіз засвід-
чив, що фінансовий потенціал підприємства важлива, 
досить складна та неоднозначна в плані форм прояву й 
змістової інтерпретації економічна категорія. До сьогодні 
ця економічна категорія ще не має загальноприйнятого 
та однозначного трактування. Фінансовий потенціал під-
приємства тісно пов’язаний з іншими видами потенціалу 
(економічного, ресурсного, інвестиційного, інновацій-
ного тощо) та входить до складу окремих з них. В еконо-
мічній літературі він переважно розглядається в рамках 
ресурсної (факторної), організаційно-управлінської та 
результативної концепцій. Подальші дослідження щодо 
розкриття економічної природи фінансового потенціалу 
можуть бути спрямовані на розкриття його специфічних 
якісних характеристик, визначення місця й ролі у відтво-
рювальному процесі та розмежування сфери компетенції 
зі спорідненими економічними категоріями.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа эволюции научных взглядов на экономическое содержание 
категории «финансовый потенциал». Определено, что финансовый потенциал предприятия важная для теории и 
практики экономическая категория. Установлено ее неоднозначность и сложность в плане форм проявления и со-
держательной интерпретации.

Ключевые слова: экономическая категория, экономический потенциал, финансовый потенциал, финансовые 
ресурсы, возможности, результаты, управление финансами, предприятие.

Summary. The results of the analysis of the evolution of scientific views on the economic content of the category of «finan-
cial capacity». It was determined that the financial capacity of the enterprise is important for the theory and practice of economic 
category. It established its ambiguity and complexity in terms of forms of expression and meaningful interpretation.

Key words: economic category, economic potential, financial potential, financial resources, opportunities, results, financial 
management, enterprise.


