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Сутність фінансового потенціалу як основи ефективних 

реструктуризаційних перетворень підприємства 

Фінансовий стан підприємства є важливою характеристикою його 

діяльності, який визначає конкурентоздатність і потенціал розвитку. Останні 

вказують на одну із важливих проблем в економіці підприємства — ефективне 

використання фінансових ресурсів. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

удосконалювати механізм управління фінансовим потенціалом підприємства. 

Забезпечення ґрунтовного, системного, комплексного та глибокого 

дослідження даного питання робить необхідним врахування положень 

економічної теорії, які, в свою чергу, визначають основи поняття та особливості 

об'єкта нашого дослідження, яким виступає фінансовий потенціал підприємства.   

У науковій літературі немає чіткого трактування категорії “фінансовий 

потенціал” і використовуються різні підходи до його тлумачення, що  

сформувало багато напрямів до визначення його сутності. На основі 

опрацювання здобутків науковців можемо зазначити, що зміст фінансового 

потенціалу підприємства розкривається вченими з таких позицій як: наявні 

фінансові ресурси [2;5], потенційні фінансові можливості [3;10], наявні 

фінансові ресурси і потенційні фінансові можливості [1;9]. Проте, варто 

зазначити, що перше і друге розуміння науковцями сутності фінансового 

потенціалу є не протилежною, а взаємодоповнювальною характеристикою, тому, 

з нашої точки зору, точнішою є третя позиція вчених. Фінансовий потенціал не 

можна ототожнювати лише з фінансовими ресурсами, тому що він є ширшим 

поняттям і включає в себе останні. Визначати фінансовий потенціал лише як 

потенційні можливості підприємства теж є не зовсім точним, тому що не 

можливо забезпечити майбутній розвиток без наявних ресурсів підприємства. 
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Дослідження наукової літератури дає можливість узагальнити 

напрацювання вчених щодо розуміння сутності фінансового потенціалу і 

представити класифікацію наукових підходів за такими напрями як: ресурсний 

[2;5], результативний [1;3;9], цільовий [4;11], процесний [6;10]. 

Прихильники першого напряму вважають, що фінансовий потенціал 

визначається як об'єм фінансових ресурсів підприємства, які наявні у нього на 

певному етапі його економічного розвитку. Результативний напрям фінансового 

потенціалу науковці ґрунтують на отриманні потенційно можливих результатів 

від використання наявних ресурсів. Цільовий напрям стосується конкретного 

використання ресурсів для досягнення відповідних результатів підприємства. 

Процесний напрям оснований вченими на тому, що основним елементом 

фінансового потенціалу вважається процес формування фінансових ресурсів 

підприємства. Прихильники цього напряму розуміють фінансовий потенціал як 

основу саморозвитку, представленого фінансовими можливостями. 

Дослідження показали, що всі науковці [1-11] ключовим моментом у 

визначенні поняття “фінансовий потенціал” визнають фінансові ресурси. Це 

пов'язано із тим, що, з одної сторони, результатом реалізації фінансового 

потенціалу виступають примножені фінансові ресурси, а з іншої — для 

досягнення останніх необхідний хороший фінансовий потенціал основою якого 

є наявні на певному етапі розвитку підприємства фінансові ресурси. Виходячи з 

цього, можемо стверджувати, що ресурсний підхід розуміння сутності 

фінансового потенціалу підприємства є визначальним, але ототожнення 

фінансового потенціалу з фінансовими ресурсами є недопустимим. 
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