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SPECIFIC ASPECTS OF THE FORMATION OF FINANCIAL  
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 

У статті розглянуто окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного 
розуміння фінансового потенціалу країни та її регіонів. Зазначено, що фінансовий потенціал є спроможністю підпри-
ємства генерувати позитивні чисті грошові потоки в обсягах, адекватних його фінансовому стану. Виокремлено нау-
кові підходи до розуміння сутності фінансового потенціалу і наголошено, що тлумачення досліджуваного поняття 
істотно різняться, оскільки фінансовий стан підприємства як явище має багато аспектів та різних форм прояву. 
Закцентовано увагу на тому, що процес забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів країни та її 
регіонів, оцінювання фінансових можливостей суб’єктів господарювання, зокрема підприємств, повинен супроводжу-
ватися розробленням механізмів управління фінансовими ресурсами регіонів країни, внесенням пропозицій щодо доціль-
ності змін у державній і регіональних стратегіях їх економічного розвитку. 

Ключові слова: фінансовий потенціал; підприємство; фінансові ресурси; суб’єкти господарювання; фінансова 
система; наукові підходи; загальносистемні властивості. 

В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования финансового потенциала предприятия через призму 
сущностного понимания финансового потенциала страны и ее регионов. Отмечено, что финансовый потенциал 
есть способностью предприятия генерировать положительные чистые денежные потоки в объемах, адекватных 
его финансовому состоянию. Выделены научные подходы к пониманию сущности финансового потенциала и отме-
чено, что толкование исследуемого понятия существенно различаются, поскольку финансовое состояние предпри-
ятия как явление имеет много аспектов и различных форм проявления. Акцентировано внимание на том, что про-
цесс обеспечения эффективности использования финансовых ресурсов страны и ее регионов, оценки финансовых 
возможностей субъектов хозяйствования, в частности предприятий, должен сопровождаться разработкой меха-
низмов управления финансовыми ресурсами регионов страны, внесением предложений о целесообразности измене-
ний в государственной и региональных стратегиях их экономического развития. 

Ключевые слова: финансовый потенциал; предприятие; финансовые ресурсы; субъекты хозяйствования; 
финансовая система; научные подходы; общесистемные свойства. 

The article considers some aspects of forming the financial potential of the enterprise through the prism of the essential 
understanding of the financial potential of the country and its regions. It has been noted that financial potential is the ability 
of an enterprise to generate positive net cash flows in the volumes that are adequate to its financial position. The scientific 
approaches to understanding the essence of financial potential are singled out and it has been emphasized that the interpre-
tation of the concept under study varies considerably, since the financial condition of an enterprise as a phenomenon has 
many aspects and different forms of manifestation. The emphasis has been placed on the fact that the process of ensuring the 
effective use of the financial resources of the country and its regions, assessment of financial capabilities of economic enti-
ties, in particular enterprises, should be accompanied by the development of the mechanisms for managing the financial 
resources of the regions of the country, making suggestions on the feasibility of changes in the state and regional strategies 
of their economic development. 

Key words: financial potential; enterprise; financial resources; business entities; financial system; scientific approach-
es; system-wide properties.  
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Постановка проблеми. Складовою частиною фінансів держави є фінанси регіону. 
Основою формування фінансового потенціалу є доходи і прибутки підприємств та на-
селення, що розміщені і проживають у регіоні. Фінансова система країни та її регіонів 
зумовлюється динамічністю, оскільки відбувається постійна зміна попиту і пропозиції 
як основних характеристик ринку. При цьому висока динамічність і структурна склад-
ність зазначеної системи дозволяє визначати її як стохастичну. Проте з метою забезпе-
чення ефективного функціонування фінансової системи окремого регіону необхідним є 
врахування фінансових пропорцій у його межах для окреслення певного критерію, тоб-
то ознаки, за якою відповідними показниками оцінюється результативність функціону-
вання та розвитку господарюючого суб’єкта. Забезпеченість процесів економічного, 
соціального та інноваційного розвитку регіону фінансовими ресурсами і їх динаміка 
дозволяють виявити фінансові пропорції, що формуються в його межах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних питань щодо 
формування фінансового потенціалу країни та її регіонів, окреслення сутності зазначе-
ного поняття присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних учених: В. Бо-
ронос [3], М. Скрипниченко [10], С. Шумської [13] та ін. Зокрема В. Боронос ствер-
джує, що у вузькому трактуванні фінансовий потенціал зводиться до визначення 
«фінансового потенціалу території», тобто сукупності фінансових потенціалів підпри-
ємств, що розташовані на території [2]. 

Виокремлення наукових підходів до формування фінансового потенціалу підприємс-
тва зумовлюється оцінюванням його фінансових можливостей та фінансового стану. 
Фінансовий потенціал підприємства, як зазначають В. Ковальов [6], А. Важдаєв [4], 
М. Баканов [1] та А. Шеремет [12], характеризується показниками ліквідності, плато-
спроможності, фінансової стійкості, внутрішньофірмової ефективності, прибутковості, 
рентабельності та інвестиційної привабливості. Окремі науковці пов’язують потенціал 
підприємств з їх ресурсними можливостями. Так, С. Орєхов виокремлює потенціал кор-
порації як ресурси, що мобілізовуються нею на фінансовому ринку [9]. Надане тлума-
чення через призму предметної складової потенціалу розглядає доступні потенційні 
джерела, що формують фінансові ресурси. Водночас, доцільно відзначити, що у науко-
вій літературі розглядаються окремі ресурси як об’єктивні носії різних видів потенціалу. 

Розкриття сутності фінансового потенціалу підприємства також пов’язують з фінан-
совою незалежністю, стійкістю і кредитоспроможністю, тобто ліквідністю [8]. 

На думку О. Соколова, фінансовий потенціал підприємства є наявністю його фінансо-
вих можливостей, з метою інвестування коштів у поточну діяльність, нарощування виро-
бничого потенціалу, функціонування і розвитку підприємства на перспективу [11]. При 
цьому доцільним є визначення підходів до виявлення джерел зазначених  можливостей.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Зумовлюється не-
обхідність виявлення особливостей фінансового потенціалу підприємства з метою за-
безпечення ефективного функціонування фінансової системи країни. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є виявлення окремих аспектів формуван-
ня фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного розуміння фінансово-
го потенціалу країни та її регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення фінансового потенціалу країни зале-
жить від фінансової діяльності господарюючих суб’єктів усіх сфер і видів економічної 
діяльності, усіх форм власності. Регіональною особливістю організації фінансів є те, що 
їх функціонування зумовлено типом державного устрою, що формується і змінюється 
відповідно до правової конституційної основи й адміністративно-територіальної орга-
нізації країни. Разом з тим фінанси значно впливають на фінансовий стан держави, 
оскільки вони є підґрунтям її фінансової системи.  

Фінансовий потенціал зумовлюється відносинами між суб’єктами економічної, фі-
нансової та соціальної сфери з приводу формування, розподілу та сукупно-взаємної 
ефективності і раціональності використання фінансових ресурсів окремого регіону, що 
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становить загальну державну фінансову систему. Саме через фінансову систему реалі-
зуються власні інтереси суб’єктів виробництва товарів, робіт і послуг, забезпечується 
отримання високих прибутків, формування власних бюджетів для відтворення і нагро-
мадження основного й оборотного капіталів, утворення нових робочих місць, підготов-
ка висококваліфікованих спеціалістів і відбувається диверсифікація виробництва і під-
вищується конкурентоспроможність продукції. Високоефективне функціонування 
виробничих підприємств регіону, територіальний поділ праці і зазначена диверсифіка-
ція всередині регіону і за його межами забезпечує підвищення рівня зайнятості еконо-
мічно активного населення і реальних його доходів, формує рівень самодостатності ре-
гіонального бюджету для вирішення проблемних питань як соціального, так і 
екологічного характеру, сприяє підвищенню добробуту і благополуччя населення, а за-
галом є основою перспективного розвитку регіону. Однак у вітчизняній економіці від-
сутнє чітке окреслення вимог до забезпечення ефективної діяльності кожного з основ-
них учасників формування фінансового потенціалу регіону, регламентації їхніх 
повноважень стосовно використання фінансового потенціалу регіону як у його межах, 
так і за межами. Вищезазначене дає підстави стверджувати, що через таку ситуацію бі-
льшість регіонів належать до статусу дотаційних, а відповідно і депресивних, які не в 
змозі забезпечити соціально-економічний розвиток території за рахунок власних фінан-
сових ресурсів і потребують допомоги з боку держави. 

Основні класифікаційні ознаки, за якими пропонується досліджувати фінансовий 
потенціал країни та внесок основних суб’єктів, що беруть участь в їх формуванні, слід 
розглядати як наукове підґрунтя, що закладається в основу побудови нової системи 
управління фінансовим потенціалом регіонів країни, виходячи із його реальних, потен-
ційних ресурсних можливостей та компетенції влади у процесі забезпеченні їх ефекти-
вного використання відповідно до визначених цілей територіального розвитку і соціа-
льних потреб населення [5, с. 16]. 

Взагалі фінансовий потенціал регіонів країни розглядається як складна, багатофун-
кціональна система, елементами якої є доходи, видатки, механізми формування та ефе-
ктивного використання доходів, відносин між суб’єктами системи та регіональні фі-
нансові інститути, що управляють ними. При цьому фінансовий потенціал країни, як і 
будь-яка інша система, володіє загальносистемними властивостями, зокрема цілісніс-
тю, ієрархічністю та інтегративністю. 

Властивістю цілісності системи фінансового потенціалу країни є те, що у процесі 
окремих структурних змін, зв’язків і відповідної поведінки будь-якого зі структурних 
елементів відбувається вплив на інші економічні суб’єкти, що спонукає до зміни систе-
ми в цілому. Умовою існування фінансової системи регіону є функціонування системи 
зв’язків всіх її елементів на усіх рівнях. Відмінність потреб учасників системи зумов-
лює наявність таких зв’язків.  

Ієрархічність, як властивість досліджуваної системи, зумовлюється взаємодією під-
систем з  іншими системами. Інтегративність, як властивість системи, полягає в тому, 
що тільки ті зв’язки, які перетворюють взаємодіючі суб’єкти в єдине ціле, можна ото-
тожнювати з інтеграцією. 

Таким чином, ефективне функціонування фінансової системи країни і її регіонів за-
безпечується на основі принципу консолідації фінансових ресурсів суб’єктів фінансо-
вих відносин, у тому числі підприємств. Процес консолідації регіональних фінансових 
ресурсів можна здійснювати в таких формах [5, с. 18]: 1) визначаючи розрахункові ін-
дикатори та кількісні параметри фінансів регіонів країни і використовуючи їх з аналі-
тичними цілями; 2) розробляючи соціально-економічні програми і прогнози розвитку 
окремих регіонів країни; 3) оцінюючи стан регіону в окремих системах країни, зокрема 
в економічній і фінансовій; 4) розробляючи перспективні плани її регіонів. 
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Процес взаємодії й інтегрування існуючих підсистем фінансової системи регіонів 
країни характеризують певні властивості, до яких відносять динамічність, стохастич-
ність, відкритість, відносна самостійність. 

Зауважимо, що бюджетно-податковим законодавством України фінансову систему 
регіонів країни задекларовано як відкриту систему, також визначено роль держави, яку 
вона відіграє у процесі взаємодії регіону та зовнішнього фінансового середовища. Для 
регіональної економічної системи, відкритість фінансової системи регіонів країни може 
мати як позитивний, так і негативний аспект. 

Фінансова система регіонів країни, як було вже зазначено, характеризується дина-
мічністю, оскільки попит і пропозиція, як елементи ринкового механізму, перебувають 
у постійному русі. Стохастичність фінансової системи регіонів зумовлюється її динамі-
чністю і складністю структури. Відносна самостійність залежить від наявних фінансо-
вих пропорцій та їх динаміки, що дозволяють виявити забезпеченість фінансовими ре-
сурсами процесів соціально-економічного й інноваційного регіонального розвитку. В 
умовах ринкової економіки самостійність регіонів суттєво зростає, що сприяє підви-
щенню рівня соціального забезпечення населення, посилюється роль регіональних фі-
нансів щодо ефективного управління економікою регіону. Крім цього, шляхом бюдже-
тного регулювання, і в межах фінансового забезпечення регіону, держава впливає на 
процес вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку регіонів. 

Одним з основних факторів формування фінансового потенціалу є фінансовий стан 
підприємства. Так, фінансовий потенціал є спроможністю підприємства генерувати по-
зитивні чисті грошові потоки в обсягах, адекватних його фінансовому стану. Однак на-
укові підходи до розуміння його сутності істотно різняться, оскільки фінансовий стан 
підприємства як явище має багато аспектів та різних форм прояву. 

Узагальнення та систематизація дефініцій фінансового потенціалу, запропонованих 
вітчизняними науковцями, дозволяють зазначити, що серед економістів підходи до тра-
ктування змісту досліджуваного поняття різняться несуттєво, оскільки чітко окреслю-
ється ресурсна складова (досить часто у розрізі реально наявних та потенційно доступ-
них фінансових ресурсів) та нематеріальна складова, що характеризує можливості 
регіону щодо розширення ресурсної бази та оптимального використання фактично 
акумульованих ресурсів. Водночас, дещо варіюються підходи вчених стосовно мети 
реалізації фінансового потенціалу регіону (рис.).  

 
Рис. Схематичне зображення змістовних характеристик фінансового  

потенціалу з позиції вітчизняних науковців 
Джерело: сформовано на основі [7]. 
Стосовно зазначеного визначення доцільним є акцентування уваги на окремих уто-

чненнях, а саме: виокремлення у складі ресурсної складової як фактично акумульова-
них, так і потенційно доступних фінансових ресурсів, адже саме акумулювання інфор-
мації щодо реальних та потенційно доступних фінансових ресурсів є основою для 
проведення адекватного процесу фінансового планування і, як наслідок, покращення 
фінансової самодостатності країни; конкретизація нематеріальної складової у розрізі 
організаційно-управлінських, функціонально-інфраструктурних та адаптивних можли-
востей економічної системи і їх впливу та взаємозв’язку з ресурсною складовою фінан-
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сового потенціалу; врахування динамічного характеру руху фінансових ресурсів та 
трансформації їх форми (з фінансових ресурсів у продуктивний фінансовий капітал), 
зумовленого існуючими у певний момент часу можливостями економічної системи та 
стадією її розвитку; окреслення як головної мети використання фінансового потенціалу 
для забезпечення сталого розвитку країни та її регіонів, що відповідає сучасним тенде-
нціям світогосподарських відносин тощо.   

Висновки і пропозиції. Отже, фінансовий потенціал країни та її регіонів розгляда-
ється як сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених компонент, зокрема факти-
чно акумульованих фінансових ресурсів, потенційно доступних фінансових ресурсів, 
організаційно-управлінських характеристик економічної системи, що забезпечують 
можливість акумулювання додаткових фінансових ресурсів та ефективність їх транс-
формації у реальні, функціонально-інфраструктурних можливостей країни щодо перет-
ворення фінансових ресурсів у продуктивний економічний, соціальний та екологічний 
капітал та його оптимальний перерозподіл, параметрів адаптивності економічної сис-
теми щодо абсорбції перерозподіленого капіталу та його ефективного сприйняття регі-
ональними ринками під впливом дії ендогенних та екзогенних факторів з метою забез-
печення сталого розвитку.   

Процес забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів країни та її 
регіонів, оцінювання фінансових можливостей суб’єктів господарювання, зокрема під-
приємств, повинен супроводжуватися розробленням механізмів управління фінансови-
ми ресурсами регіонів країни, внесенням пропозицій щодо доцільності змін у держав-
ній і регіональних стратегіях їх економічного розвитку. 
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