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Анотація. У статті обґрунтовано теоретичні засади фінансового потенціалу в контексті фінансового 

регулювання розвитку суб’єктів господарювання. Уточнено сутнісну характеристику фінансового потенціалу 

як індикатора відтворення вартості капіталу господарюючих суб’єктів, що має динамічний характер. 

Систематизовано класифікацію фінансового потенціалу суб’єктів господарювання з позицій фінансової 

концепції залежно від функціональної спрямованості, досягнення мети, періоду регулювання, факторів впливу, 

способу мобілізації капіталу, видів діяльності. Досліджено взаємозв’язок відтворювальних процесів капіталу і 

потенціальних можливостей розвитку суб’єктів господарювання. Запропоновано класифікацію фінансового 

потенціалу за функціональною спрямованістю в якості підґрунтя оцінки фінансового потенціалу розвитку 

господарюючих суб’єктів, яка інтегрує потенціал фінансового забезпечення, потенціал фінансової гнучкості, 

потенціал створення вартості. Розкрито послідовність оцінювання фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання для цілей фінансового регулювання. Науково-методичні рекомендації можуть бути 

використані при проведенні комплексного оцінювання фінансового потенціалу господарюючих суб’єктів за 

ієрархічними рівнями, що забезпечує формування інформаційної бази для виявлення невикористаних резервів та 

обґрунтування вибору стратегії фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання. Інтегральна 

оцінка фінансового потенціалу суб’єктів господарювання дозволить оцінити ступінь використання 

фінансового потенціалу, спрогнозувати його майбутній стан і розробити відповідні рекомендації щодо 

розвитку бізнесу. 
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Аннотация. В статье обоснованы теоретические основы финансового потенциала в контексте финансового 

регулирования развития субъектов хозяйствования. Уточнена сущностная характеристика финансового 

потенциала как индикатора воспроизводства стоимости капитала хозяйствующих субъектов, имеющего 

динамический характер. Систематизирована классификация финансового потенциала субъектов 

хозяйствования с позиций финансовой концепции в зависимости от функциональной направленности, 

достижения цели, периода регулирования, факторов влияния, способа мобилизации капитала, видов 

деятельности. Исследована взаимосвязь воспроизводственных процессов капитала и потенциальных 

возможностей развития субъектов хозяйствования. Предложена классификация финансового потенциала по 

функциональной направленности в качестве основы оценки финансового потенциала развития хозяйствующих 

субъектов, которая интегрирует потенциал финансового обеспечения, потенциал финансовой гибкости, 

потенциал создания стоимости. Раскрыта последовательность оценки финансового потенциала субъектов 

хозяйствования для целей финансового регулирования. Научно-методические рекомендации могут быть 

использованы при проведении комплексной оценки финансового потенциала хозяйствующих субъектов по 

иерархическими уровням, что обеспечивает формирование информационной базы для выявления 

неиспользованных резервов и обоснования выбора стратегии финансового регулирования развития субъектов 

хозяйствования. Интегральная оценка финансового потенциала субъектов хозяйствования позволит оценить 

степень использования финансового потенциала, спрогнозировать его будущее состояние и разработать 

соответствующие рекомендации по развитию бизнеса. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Стабільний розвиток суб’єктів 

господарювання стає все більш актуальною проблемою в умовах глобалізації, посилення 

конкурентної боротьби та нестабільності зовнішнього середовища. Досягнення 

підприємством поставлених стратегічних цілей залежить від фінансових можливостей та 

сформованого капіталу. Ці наявні та потенційні можливості є складовою фінансового 

потенціалу суб’єктів господарювання, який є базисом динамічного розвитку підприємств. 

Для розробки стратегії фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання та 

прийняття ефективних рішень необхідна комплексна оцінка наявних фінансових ресурсів, 

компетенції та можливостей. У зв’язку з цим потрібне комплексне, всебічне дослідження 

поточного і перспективного стану фінансового потенціалу суб’єктів господарювання за 

різними аспектами: фінансове забезпечення, фінансова гнучкість, можливості створення 

цінності. Такий оцінці передує дослідження категорії «фінансовий потенціал суб’єкту 

господарювання».  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичні засади фінансового 

потенціалу розкриті в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема:  

В. Г. Боронос, І. Карпенко [1], Н. Б. Демчишака, В. В. Глущенка [2], В. О. Кунцевич [3],  

О. В. Портної [4], І. Плікус, Ю. В. Сердюк-Копчекчі [5], Л. Ф. Сухової, Р. О. Толпежнікова [6]. 

Питання щодо формування складових фінансового потенціалу розглянуто в роботах:  

А. Є. Громової [7], О. С. Гуменюка [8], І. З. Должанського [9], О. А. Підлісної [10],  

О. С. Федоніна, І. М. Рєпіної, О. І. Олексюка [11], О. І. Тулай [12]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз літератури 

показав, що на даному етапі існують розбіжності щодо сутності фінансового потенціалу 

підприємства, а також у науковій літературі висвітлені лише окремі аспекти. Поза увагою 

залишається розкриття фінансового потенціалу як об’єкту фінансового регулювання 

розвитку суб’єктів господарювання. Тому є актуальним дослідження сутнісних 

характеристик фінансового потенціалу як об’єкту фінансового регулювання розвитку 

суб’єктів господарювання, уточнення структури фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання, визначення теоретичних засад оцінювання фінансового потенціалу для 

формування стратегії фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад фінансового 

потенціалу суб’єктів господарювання та визначення структурних елементів фінансового 

потенціалу для цілей фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження можливостей розвитку 

підприємства пов’язане з чіткою конкретизацією поняття «фінансовий потенціал 

підприємства», його класифікацією та оцінкою. Тому є необхідність визначення 

теоретичного підґрунтя на основі концепції вартісно-орієнтованого управління при оцінці 

потенціалу з метою визначення перспективних напрямів розвитку підприємства. 

Потенціал виявляється у окремих суб’єктів господарювання [2, 3, 5, 9, 10], простих і 

складних соціально-економічних систем [1, 13], різнорідних інститутів [14], економіки як 

системи [4], а також у зовнішніх по відношенню до об’єкта розгляду факторів (наприклад, 

потенціал середовища).  

Фінансовий потенціал у широкому розумінні – це властивість суб’єкта 

господарювання або економічної системи, що виражається в можливості фінансового 

розвитку, тобто здатності до самовідтворення і використання як ресурсу в майбутній 

діяльності. «Фінансові ресурси в цілому здійснюють певний кругообіг: одна частина 

сукупних ресурсів являє собою первинні фінансові ресурси, а інша частина – потенційні 

кінцеві ресурси» [15, с.85]. Підходи до поняття фінансового потенціалу свідчать про 

існування безлічі різноаспектних поглядів щодо фінансового потенціалу. Стосовно до 

поняття «фінансовий потенціал» в економіці використовуються такі визначення як 

«можливість», «забезпеченість», «здатність» і «готовність», «сукупність фінансових 

ресурсів». 
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О. В. Портна [4] стверджує, що «фінансовий потенціал базується на здатності до 

оптимізації фінансової системи держави із залучення та використання фінансових ресурсів, 

тому, його треба розглядати як капітал, що акумулюється та формує фінансову міцність 

країни. При цьому не варто забувати основну мету, яка полягає в ефективному використанні 

грошових коштів і отриманні економічної вигоди». 

Аналізуючи сутність поняття «потенціал» у просторі фінансових досліджень,  

В. Г. Боронос, І. Карпенко 1 формують загальні змістовні межі розуміння фінансового 

потенціалу:  

1. Як здатність регіону виробляти ресурсну базу для забезпечення виробничо-економічної 

діяльності, виконання соціальних завдань і забезпечення стійкого регіонального розвитку.  

2. Як сукупність наявних на території фінансових та грошових ресурсів, необхідних для 

підтримки стійкості економічної діяльності регіону.  

3. Як результат економічних відносин регіону.  

4. Як резерв, можливий до використання для захисту регіонального розвитку від впливу 

факторів ризику та невизначеності. 

Фінансовий потенціал на рівні суб’єктів господарювання розглядається як сукупність 

фінансових ресурсів, які беруть участь у промислово-господарській діяльності та 

характеризуються можливістю їх залучення для фінансування як майбутньої діяльності 

промислових підприємств, так і стратегічних напрямків розвитку [5]. 

Розширюючи це поняття Р. О. Толпежніков [6], В. В. Турчак та С. Д. Чижинська [16] 

визначають фінансовий потенціал підприємства як сукупність власних і залучених 

фінансових ресурсів підприємства та можливості системи щодо їх ефективного управління 

для забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, та досягнення загальносистемних 

цілей. 

В. О. Кунцевич [3] запроваджує поняття фінансового потенціалу розвитку 

підприємства у вигляді сукупності наявних фінансових ресурсів, можливостей системи щодо 

їх залучення та ефективного управління задля досягнення тактичних і стратегічних цілей 

підприємства. 

Таким чином, при визначенні категорії «фінансовий потенціал підприємства» 

акцентується увага на таких аспектах: 

– сукупність фінансових ресурсів підприємств; 

– можливості підприємств залучати та ефективно управляти фінансовими ресурсами; 

– забезпечення досягнення тактичних і стратегічних цілей підприємства. 

На основі аналізу розглянутих підходів у дослідженні під фінансовим потенціалом 

суб’єктів господарювання будемо розуміти сукупність власного і залученого капіталу та 

можливості системи мобілізувати фінансові ресурси з метою забезпечення розвитку 

підприємства, досягнення цілей в умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища. 

Базуючись на фінансовій концепції можна виокремити сутнісні ознаки фінансового 

потенціалу: 

1. Фінансовий потенціал не є еквівалентом фінансових ресурсів та капіталу суб’єктів 

господарювання. Фінансовий потенціал виступає як кількісна та якісна характеристика 

динамічної системи, яка визначається двояко: як підсумкова характеристика діяльності за 

певний період і одночасно як можливість подальшого розвитку. 

2. Фінансовий потенціал – це можливість розвитку в об’єктивних межах і розширення цих 

кордонів за допомогою фінансового ринку; 

3. Сутність поняття «фінансовий потенціал» розкривається в якості вартісної категорії, що 

дозволяє виміряти в абсолютних та відносних показниках наявні фінансові ресурси, 

ступінь його достатності та фінансової стійкості, змоделювати потенційні фінансові 

можливості розвитку суб’єктів господарювання з врахуванням факторів зовнішнього 

середовища.  
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4. Фінансовий потенціал є системою, результатом та індикатором діяльності суб’єктів 

господарювання, що пов’язано з отриманням та використанням доходів, прибутку, 

здійсненням витрат, проведенням дивідендної, кредитної політик тощо. 

5. Фінансовий потенціал розвитку суб’єктів господарювання характеризується 

концентрацією фінансових ресурсів, що використовуються, упорядкованою взаємодією 

чинників їх розвитку, які регулюються за допомогою інструментів та важелів з метою 

відтворення вартості підприємств. 

Взаємозв’язок відтворювальних процесів капіталу і потенціальних можливостей 

зростання капіталу слугує основою фінансового регулювання розвитку суб’єктів 

господарювання (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фінансовий потенціал у контексті фінансового регулювання розвитку суб’єктів 

господарювання (складено авторами) 
 

Фінансовий потенціал з точки зору його результату як нового стану економічної 

системи, формується під час трансформації вхідного потенціалу у вихідний, який збігається 

із завершальною стадією кругообігу фінансового потенціалу (капітал (початковий 

фінансовий потенціал) – виробництво – споживання – накопичення – капітал (нарощений 

фінансовий потенціал). 

Нарощений капітал фінансового потенціалу є діючим, тому слугує об’єктом 

фінансового регулювання в наступних циклах розвитку. Динаміка фінансового потенціалу 

розвитку може бути представлена у вигляді кругообігу фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання (від вихідного потенціалу до знову сформованого). 

У процесі формування теоретичних основ фінансового регулювання розвитку суб’єктів 

господарювання та оцінювання фінансового потенціалу суб’єктів господарювання важливим є 

визначення його видів та структури. О. А. Підлісна, О. О. Подлєсна 10 до складових 

фінансового потенціалу відносять фінансові, інвестиційні, кредитні ресурси та розподіляють їх 

з точки зору джерел формування на внутрішні та зовнішні. О. С. Гуменюк 8 під структурою 

розуміє «співвідношення між використаною (активною) та невикористаною (пасивною) 

складовими», А. Є. Буряченко 17 виокремлює рівні та суб’єкти акумулювання; створений та 

використаний (використаний та невикористаний) фінансовий потенціал. О. І. Тулай 12 

розглядає фінансовий потенціал з точки зору пріоритетності завдань: фінансовий потенціал 
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вирішення поточних задач та фінансовий потенціал сталого розвитку. І. О. Блaнк 18 та  

А. Є. Громова 7 розрізняють фінансовий потенціал з позиції довгострокової та 

короткострокової перспективи. Далі А. Є. Громова виділяє фінансовий потенціал розвитку, 

забезпечення, стійкості. 

І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих пoтeнціaл пoділяють нa чoтиpи 

кaтeгopії: «бaзoвий пoтeнціaл» (зaбeзпeчує «мoжливість дoсягнeння кoмepційниx цілeй, 

ствopeння eкoнoмічниx ціннoстeй і oдepжaння пpи цьoму пpибутків»); пpиxoвaний пoтeнціaл 

(«aктиви, щo мoжуть тpaнсфopмувaтися в бaзoві кoшти»); збиткoвий пoтeнціaл 

(«спoживaння peсуpсів бeз якoгo-нeбудь пpибутку»); пepeсічний пoтeнціaл («нaявність 

aктивів, щo зaбeзпeчують eфeктивнe викopистaння іншиx пoтeнціaлів») [9]. 

O. С. Фeдoнiн, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк [11] виділяють oднoчaснo три рівні зв’язків 

i відносин; минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою в процесі її 

становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку; рівень 

практичного застосування і використання наявних можливостей. Це забезпечує 

розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття 

«потенціал» частково збігається з поняттям «резерв», рівень практичного застосування і 

використання наявних можливостей.  

Аналіз досліджень видів фінансового потенціалу на різних рівнях та авторське 

визначення поняття фінансовий потенціал суб’єктів господарювання дозволяє структурувати 

його види за основними класифікаційними ознаками для цілей фінансового регулювання 

розвитку суб’єктів господарювання:  

1) За функціональною спрямованістю: 

– потенціал фінансового забезпечення – наявний капітал і напрямки розміщення 

капіталу в активи, які використані суб’єктом господарювання; 

– потенціал фінансової гнучкості – відображає можливість залучення капіталу при 

збереженні співвідношення «доходність – ризик – ліквідність». Запаси фінансових 

можливостей можна представити наступним чином: 

– залучення додаткового капіталу – можливість суб’єкта господарювання знаходити і 

залучати додаткові джерела фінансування; 

– звуження потреби в капіталі – можливості суб’єкта господарювання до реалізації 

частини тимчасово вільного капіталу; 

– зміни структури капіталу – можливості суб’єкта господарювання коригувати 

структуру капіталу в залежності від умов функціонування; 

– потенціал створення вартості – результат реалізації процесів залучення та розміщення 

капіталу суб’єктів господарювання, який свідчить про можливість досягнення головної 

мети. 

2) З точки зору досягнення мети: 

– поточний фінансовий потенціал – реалізовані можливості формування і використання 

капіталу;  

– тактичний фінансовий потенціал – відображає можливості короткострокових 

перетворень в обсягах і структурі капіталу; 

– стратегічний фінансовий потенціал – капітал і фінансові можливості суб’єкта 

господарювання, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей, 

потребує значних змін і часу. 

3) За ступенем терміновості ресурсів, які є об’єктом регулювання: 

– довгостроковий фінансовий потенціал – можливість суб’єктів господарювання 

регулювати обсяг і структуру власного та довгострокового боргового капіталу; 

– короткостроковий фінансовий потенціал – можливість регулювати обсяг і структуру 

короткострокових фінансових ресурсів. 

4) Залежно від сфери виникнення факторів впливу: 

– фінансовий потенціал, обумовлений зовнішніми факторами; 

– фінансовий потенціал, обумовлений внутрішніми факторами. 
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5) Залежно від способу мобілізації капіталу: 

– зовнішній фінансовий потенціал – визначається наявністю зовнішніх джерел 

фінансування; 

– внутрішній фінансовий потенціал – визначається внутрішніми джерелами 

фінансування. 

6) За видами діяльності: 

– фінансовий потенціал операційної діяльності; 

– фінансовий потенціал інвестиційної діяльності; 

– фінансовий потенціал інноваційної діяльності; 

Представлена класифікація видів фінансового потенціалу відображає найсуттєвіші 

його сторони, дає уявлення про можливі форми і прояви, тому її можна використовувати в 

процесі аналізу та оцінки фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. Дослідження 

класифікаційних ознак та видів фінансового потенціалу суб’єктів господарювання надає 

додаткову інформацію, яка може бути застосована при розробці стратегії фінансового 

регулювання розвитку суб’єктів господарювання. 

Процес оцінювання фінансового потенціалу суб’єктів господарювання для цілей 

фінансового регулювання можна представити наступною послідовністю. 

На першому етапі оцінювання фінансового потенціалу суб’єктів господарювання 

визначається його мета, яка відповідно до визначення фінансового потенціалу полягає у 

забезпеченні розвитку суб’єктів господарювання, визначенні максимально можливого 

власного та залученого капіталу, зважаючи на динамічні умови діяльності підприємства. 

Другий етап передбачає збір інформації щодо фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання та зовнішнього середовища. 

На третьому етапі здійснюється ідентифікація факторів, які впливають на рівень 

фінансового потенціалу, групування факторів впливу, які генерують втрату вартості 

(визначають негативні структурні зміни капіталу) та факторів, які генерують зростання 

вартості (визначають оптимізацію структури фінансового потенціалу). 

Четвертий етап передбачає вибір ключових показників оцінювання потенціалу 

фінансового забезпечення, потенціалу фінансової гнучкості, потенціалу створення вартості 

підприємств та встановлення їх обмежень. 

На наступному етапі на основі запропонованої структури фінансового потенціалу 

суб’єктів господарювання передбачається оцінювання його складових та пріоритетів їх 

реалізації. Інтегральна оцінка фінансового потенціалу дозволяє сформувати інформаційну 

базу для дослідження ступеня використання фінансових ресурсів в процесі створення 

вартості підприємства, можливостей використання залученого капіталу та вибору стратегії 

фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Фінансовий потенціал виступає в 

якості об’єкта фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання. Розвитку 

теоретичних засад фінансового потенціалу сприяє виділення його сутнісних ознак з позицій 

фінансової концепції та динамічного підходу. Уточнено поняття фінансового потенціалу як 

індикатору відтворення вартості капіталу господарюючих суб’єктів. Сформована 

класифікація фінансового потенціалу суб’єктів господарювання за функціональною 

спрямованістю є придатною для комплексної оцінки фінансового потенціалу розвитку 

господарюючих суб’єктів. Запропонований підхід до оцінювання фінансового потенціалу 

господарюючих суб’єктів за ієрархічними рівнями дозволяє сформувати інформаційну базу 

для виявлення невикористаних резервів, обґрунтування вибору стратегії фінансового 

регулювання розвитку суб’єктів господарювання та розробки рекомендацій щодо 

нарощування капіталу. 

У подальших дослідженнях передбачається розробка науково-методичних положень 

щодо оптимізації структури фінансового потенціалу в процесі реалізації стратегії 

фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання.  
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