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Постановка проблеми. Фінансово-ресурсний 
потенціал є одним з основних факторів, який визна-
чає успішність роботи підприємства в сучасних 
умовах ринку: чим він вищий, тим більш конку-
рентоспроможним та інвестиційно привабливим є 
підприємство. Зазвичай під цим терміном розумі-
ють сукупність наявної та потенційної здатності 
збільшення потенціалу суб’єкта господарювання. 
В умовах мінливого ринкового середовища Укра-
їни перед суб’єктами господарювання постають про-
блеми ефективного використання наявних ресурсів, 
пошуку резервів підвищення продуктивності діяль-
ності, оптимізації структури майна. Для вирішення 
цих проблем служби фінансового менеджменту під-
приємства мають управляти його фінансово-ресурс-
ним потенціалом, що зумовлює актуальність теми 
дослідження. Отже, існує об’єктивна потреба у фор-
муванні механізму управління фінансово-ресурсним 
потенціалом підприємств, інтегрованого зі стратегіч-
ним баченням розвитку підприємства на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирі-
шення проблем управління фінансово-ресурс-
ним потенціалом підприємств розглядались у нау-
кових розробках учених-економістів, зокрема, 
О.В. Ареф’євої, О.І. Амоші, В.П. Бабича, Я.Г. Бер-
суцького, В.М. Гриньової, В.Б. Занги, М.І. Іванова, 
О.М. Кизими, Т.С. Клебанової, М.М. Лепи, П.А. Орло-
вої, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, Л.В. Руденко, 
О.М. Тридіда, Д.К. Шевченка, Б.Г. Шелегеди та ін. 
Однак, незважаючи на значні досягнення в теорії 
управління фінансовим потенціалом підприємств, є 
низка проблем, які залишаються предметом диску-
сій та обговорень учених і потребують ґрунтовного 
дослідження.

Метою статті є дослідження механізму та прин-
ципів формування фінансово-ресурсного потенціалу 
підприємств, визначення внутрішніх та зовнішніх 
чинників розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема формування фінансово-ресурсного потенціалу 
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підприємств стає все актуальнішою в умовах невпин-
ної глобалізації ринку, що в загальному визначає 
важливість контролю за станом господарської діяль-
ності підприємства з погляду дії зовнішніх і вну-
трішніх чинників його діяльності та визначення його 
фінансово-ресурсного потенціалу для забезпечення 
стійкого економічного зростання [4, с. 134].

Фінансово-ресурсний потенціал не існує окремо. 
Адже він є елементом загального економічного 
потенціалу підприємства, як системи усіх можли-
востей підприємства в усіх сферах його функціо-
нування. Тому вважаємо за доцільне схематично 
зобразити місце фінансово-ресурсного потенціалу в 
системі загального економічного потенціалу підпри-
ємства (див. рис. 1).

Фінансовий 
потенціал

Ресурсний 
потенціал

Організаційний
потенціал

Виробничий 
потенціал

Підприємство

Рис. 1. Місце фінансово-ресурсного потенціалу  
в загальному економічному потенціалі підприємства

Рис. 1 демонструє формування економічного 
потенціалу підприємства за допомогою різних його 
елементів, у тому числі фінансового потенціалу.

Фінансовий потенціал – це здатність підприєм-
ства забезпечити основні складники ланцюга «збут – 
виробництво – закупівля» фінансовими ресурсами за 
принципом найбільш ефективного їх розподілу.

Ресурсний потенціал підприємства – це сукуп-
ність матеріальних, нематеріальних, трудових, 
фінансових ресурсів, у тому числі здатність робітни-
ків підприємства ефективно використовувати названі 
ресурси для виконання місії, досягнення поточних та 
стратегічних цілей підприємства.

Виробничий потенціал – це здатність виробничої 
системи забезпечити випуск продукції в обсязі, що 
відповідає потенціалу попиту.

Організаційний потенціал – це здатність керів-
ництва створити ефективну систему взаємодії між 
усіма елементами потенціалу [1, с. 269].

Розглянемо дефініцію поняття «фінансовий 
потенціал». Визначимо його як здатність до раціо-
нального та ефективного використання фінансових 
ресурсів, що перебувають у його розпорядженні, 
а також можливості до збільшення у разі потреби 
обсягів цих ресурсів.

В економічній літературі немає чіткого тракту-
вання категорії «фінансовий потенціал», саме тому 
ми побудували таблицю основних визначень цієї 
категорії.

Фінансовий потенціал як економічна категорія 
є складною динамічною системою, елементи якої 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. Кожен елемент 
цієї системи залежить від рівня розвитку підприєм-
ства, конкурентної позиції, можливості залучення 
та поєднання окремих видів джерел фінансування, 
ефективності системи управління [1, с. 269]. 

Фактори, які зумовлюють розвиток елементів 
фінансового потенціалу та впливають на їх збалан-
сованість й ефективність використання, можна поді-
лити на дві групи – зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів можна віднести економічні 
умови ведення господарства, стадія життєвого циклу 
економіки країни, політичні зміни в державі, фінан-
совий стан держави, кон’юнктура ринку, економічна, 
фінансово-кредитна та податкова політика держави.

До внутрішніх факторів відносять склад, струк-
тура, рівень конкурентоспроможності продукції що 
випускається, обсяг витрат, ефективність організації 
процесів виробництва, постачання й збуту, склад і 
структура майна та фінансових ресурсів, кваліфіка-
ція управлінського персоналу [5, с. 125].

Оскільки фінансовий потенціал підприємства має 
синтетичний характер, а його надзвичайний дина-
мізм знаходиться під впливом численних факторів, 
вважаємо, що організація його управління повинна 
базуватися на певних принципах, які зображають 
загальні економічні положення цього процесу та спе-
цифіку об’єкту, яким здійснюється управління.

Виділимо такі принципи формування фінансового 
потенціалу підприємства: 

– цілісність та комплексність; 
– неперервність у часі й просторі; 
– еластичність; 
– наукова обґрунтованість основних параметрів; 
– результативність управлінських дій; 
– адаптація до специфіки суб’єкта, яким здій-

снюється управління.
Принцип цілісності дає змогу забезпечити комп-

лексність та узгодженість управлінських дій склад-
ників цієї категорії на всіх етапах його функціону-
вання, чим посилюється вплив на всю господарську 
діяльність підприємства.

Принцип цілісності та комплексності доповню-
ється неперервністю управління фінансовим потенці-
алом, який передбачає постійну реалізацію управлін-
ських дій від моменту створення підприємства до його 
ліквідації. Неперервність управління фінансовим 
потенціалом суб’єкта господарювання повинна дося-
гатись не лише в різні періоди часу, а й у просторі, 
тобто на всіх етапах управління відповідним об’єктом.

Сутність принципу еластичності полягає в мож-
ливості пристосування всіх рішень, які приймаються 

Таблиця 1
Основні визначення поняття «фінансового потенціалу»

Автор Фінансовий потенціал – це

П.А. Фомин, 
М.К.Старовойтов [8]

відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого пози-
тивного фінансового результату за умови наявності власного капіталу, достатнього для забезпе-
чення ліквідності та фінансової стійкості

В.В. Турчак 
[7, с. 51]

сукупність наявних та потенційних ресурсів і можливостей, що можуть бути мобілізовані для 
досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей

«Економічний слов-
ник»

можливості залучення зовнішнього капіталу в обсягах, необхідних для реалізації ефективних 
інвестиційних проектів

А.С. Назаренко 
[6, с. 26]

наявність ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного й пер-
спективного фінансового стану підприємства
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й реалізуються, до реальних умов господарювання 
(мається на увазі обов’язкове врахування економіч-
ної, політичної, зовнішньої ситуації, внутрішніх 
умов господарювання, стан матеріальних, трудових 
і власних фінансових).

Для прийняття найбільш виправданих управ-
лінських рішень необхідне дотримання принципу 
наукової обґрунтованості. Наукова обґрунтованість 
окремих показників, таких як обсяг, структура та 
використання фінансового потенціалу підприємства, 
дає змогу забезпечити цілісність та ефективність 
процесу управління. 

Принцип результативності спрямовує управлін-
ські дії на досягнення позитивних фінансових резуль-
татів усіх завдань у сфері фінансово-господарської 
діяльності, які плануються та реалізуються. Дотри-
мання цього принципу необхідно враховувати під час 
організації управлінських функцій на кожному етапі 
фінансової діяльності та в процесі використання скла-
дових елементів фінансового потенціалу [8].

Фінансовий потенціал підприємства та його 
рівень тісно пов’язаний з ресурсним потенціа-
лом підприємства, оскільки це є запорукою успіху 
діяльності підприємства.

Далі розглянемо ресурсний потенціал з точки 
зору підприємства як суб’єкта господарювання, який 
є важливим чинником, що впливає на ефективність 
фінансово-господарської діяльності, підвищення 
конкурентоспроможності підприємства.

Ресурсний потенціал підприємства характеризу-
ють такі показники:

– реальні можливості підприємств у тій чи іншій 
сфері економічної діяльності;

– обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і 
не залучених у виробництво;

– здатність менеджерів до використання ресурсів 
для створення продукції, товарів і послуг з метою 
отримання максимального прибутку;

– форма підприємництва та відповідна організа-
ційно-правова структура [2, с. 29].

Елементами ресурсного потенціалу підприємства 
є такі ресурси: трудові, фінансові, матеріальні, що 
складаються з основних фондів (засобів) й обігових 
активів, нематеріальні, інформаційні [3, с. 102].

Трудові ресурси, або персонал підприємства – це 
сукупність фізичних осіб, які перебувають з під-
приємством як з юридичною особою у відносинах, 
що регулюються актами законодавства про трудову 
діяльність, та утворюють трудовий колектив праців-
ників з визначеною структурою відповідно до струк-
тури виробництва, форми власності її організацій-
ного устрою конкретного підприємства.

Трудовий потенціал підприємства характеризу-
ють такі поняття, як «кадри», «робоча сила», «тру-
дові ресурси», «людські ресурси», «персонал». Вони 
взаємозалежні, використовуються як синоніми та 
необхідні для виділення специфічних особливостей 
трудового потенціалу колективу. Наприклад, робоча 
сила – це сукупність фізичних і розумових здібнос-
тей людини, які використовуються нею для вироб-
ництва матеріальних благ і послуг. Трудові ресурси, 
як правило, характеризують потенційну робочу силу 
підприємства як частину трудових ресурсів країни. 
Кадри – це основний (штатний, постійний), як пра-
вило, кваліфікований склад працівників підпри-
ємства. Поняття «людські ресурси» ширше, ніж 
поняття «трудові ресурси» й «робоча сила», оскільки 
вони є головним ресурсом будь-якого підприємства, 
від кваліфікації й продуктивності праці яких за 
результати його господарської діяльності.

З метою ефективного використання ресурсного 
потенціалу на підприємствах здійснюється його управ-
ління, яке включає в себе аналіз кадрового потенці-
алу й рівня його використання, визначення потреби в 
працівниках різних спеціальностей, прогнозування та 
планування чисельності працівників усього підприєм-
ства й окремих його підрозділів за різними структур-
ними групами, розміщення працівників і координа-
цію їх діяльності, мотивація праці, облік результатів 
праці, контроль за виконанням завдань.

Нематеріальні ресурси – це частина потенціалу 
підприємства, яка дає економічну вигоду протя-
гом тривалого періоду та має нематеріальну основу 
отримання доходів, до яких належать об’єкти про-
мислової та інтелектуальної власності, а також інші 
ресурси нематеріального походження [9, с. 294].

Згідно з дослідженнями О.І. Маслака, до інших 
видів нематеріальних ресурсів належать:

– ноу-хау – технологія виробництва, науково-тех-
нічні, комерційні, організаційні та управлінські зна-
ння, необхідні для функціонування виробництва. На 
відміну від секретів виробництва, ноу-хау не патенту-
ються, оскільки певною мірою складаються з низки 
методів, навичок тощо. Поширення ноу-хау здійсню-
ється шляхом укладання ліцензійних договорів:

– раціоналізаторські пропозиції-технічне рішення, 
що є новим та корисним для підприємства, та передба-
чає зміни конструкції виробів, технології виробництва 
та техніки або зміни складу матеріалу. Його автору 
видається спеціальне посвідчення заснування права на 
авторство та винагорода;

– найменування місця походження товару. Зобра-
жає назву країни (або місцевості) для визначення спе-
цифічних якостей товару, які пояснюються природ-
ними умовами, людським фактором, національними 
особливостями, характерними для цього регіону;

– гудвіл – визначає імідж підприємства. Немате-
ріальні активи – це права на користування немате-
ріальними ресурсами. Власники об’єкт і промислової 
власності отримують виключне право на їх викорис-
тання за допомогою патентів [5, с. 125].

Усі джерела коштів, які використовуються для 
формування фінансових ресурсів, можна поділити на 
дві групи – власні й позикові.

Власні кошти формуються в момент створення 
підприємства, а також у процесі його діяльності, до 
яких належать:

– статутний капітал, утворений внаслідок уста-
новчих чи пайових внесків, випуску й розміщення 
акцій, бюджетного фінансування;

– додатковий капітал, утворений як переви-
щення надходження внесків чи сум коштів, отрима-
них від продажу акцій, а також у процесі здійснення 
переоцінки матеріального майна підприємства за 
справедливою вартістю;

– нерозподілений прибуток підприємства, який 
може бути використаний для фінансування господар-
ської діяльності;

– інші виробничі фонди, які утворюються за 
допомогою прибутку;

– амортизаційні відрахування на відтворення 
основних засобів і нематеріальних активів.

Позикові кошти формуються в процесі діяльності 
підприємства й включають у себе:

– банківські довгострокові й короткострокові 
кредити;

– облігаційні та необлігаційні позики;
– товарні чи комерційні кредити тощо.
Позикові кошти залучаються у зв’язку з тим, 

що в підприємства періодично виникає потреба в 
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додаткових коштах, які неможливо задовольнити 
за власні кошти. Залучення позикових коштів здій-
снюється на принципах платності, терміновості, 
зворотності. цільового використання й матеріаль-
ного забезпечення.

Матеріальні ресурси складаються з основних фон-
дів й обігових активів підприємства [4, с. 150].

Основні фонди – це засоби праці, які мають вар-
тість і функціонують у виробництві тривалий час у 
своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість пере-
носиться через конкретну працю на вартість виго-
товлюваної продукції частинами в міру напрацю-
вань. Основні фонди підприємства поділяються на 
активні й пасивні.

Обігові активи – це частина майна підприємства, 
яка включає в себе матеріальні й грошові засоби, що 
одноразово беруть участь у виробничому процесі та 
повністю переносять свою вартість на готову продук-
цію (роботи, послуги). Вони забезпечують безперерв-
ність всіх процесів, які відбуваються на підприєм-
ствах: постачання, виробництво, збут, фінансування.

Зважаючи на видову різноманіть, ресурсний 
потенціал – це не просто сума, а система ресурсів, 
що використовуються комплексно, тобто передбачає 
обов’язкову взаємодоповнюваність окремих ресурсів 
у процесі суспільного виробництва. 

Відмінною особливістю категорії ресурсного 
потенціалу є також і те, що вона передбачає мож-
ливість взаємозамінності ресурсів, що використо-
вуються в суспільному виробництві. Багатофункці-
ональність більшості видів ресурсів створює умови 
варіації застосування різних їх видів та елемен-
тів для досягнення одного й того самого кінцевого 
результату [7, с. 368].

Проблематику фінансово-ресурсного потенці-
алу необхідно розглядати в таких площинах: низь-
кий рівень кваліфікації фінансового менеджменту, 
надзвичайно ризикова політика формування акти-
вів та пасивів підприємств, труднощі із залученням 
зовнішніх джерел фінансування, дефіцит внутрішніх 
джерел фінансування, високий рівень кредиторської 
заборгованості у структурі джерел фінансування.

З огляду на сучасний стан економіки наявність 
фінансово-ресурсного потенціалу на підприємстві ще 
не говорить про ефективність діяльності підприєм-
ства. Ефективна діяльність підприємства забезпе-
чується, в першу чергу, за рахунок якості викорис-
тання ресурсного потенціалу [5, с. 126]. 

Висновки. Отже, наявність у підприємства фінан-
сово-ресурсного потенціалу підприємства є важли-
вим елементом забезпечення розвитку підприємства.

Фінансово-ресурсний потенціал відіграє важливу 
роль в ефективному функціонуванні підприємства в 
умовах перехідного періоду, його наявність у підпри-
ємства говорить про ефективність його діяльності та 
доцільності існування. Оскільки успіх економічної 
діяльності фірми у стратегічному плані визначається 

її сталими конкурентними перевагами порівняно з 
іншими фірмами, основним чинником надбання кон-
курентних переваг є наявність під контролем стра-
тегічних ресурсів, тобто ресурсів, що дають можли-
вість реалізовувати конкурентні стратегії.

Ефективне управління, цілеспрямоване відтво-
рення та повноцінне використання ресурсів підпри-
ємств можуть бути забезпечені лише тоді, коли є, 
по-перше, економічно та соціально доцільне спів-
відношення ресурсів праці та матеріально-техніч-
ної бази, зокрема, основних виробничих фондів. 
По-друге, застосування прогресивних, високопродук-
тивних та екологічно безпечних технологій у вироб-
ництві продукції. По-третє, розширення, відтворення 
та оновлення ресурсів. Оскільки чітко організоване, 
своєчасне та в достатній кількості матеріально-тех-
нічне забезпечення, висока якість матеріально-тех-
нічних основних засобів виробництва продукції та 
врахування специфіки принципів господарського й 
фінансового обігу суб’єкта управління безпосередньо 
визначають результативність й безпечність функці-
онування фінансово-ресурсного потенціалу підпри-
ємств, а також їх розвиток.
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