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У статті досліджено наукові підходи до 
визначення сутності фінансового потен-
ціалу підприємства, наведено їхні переваги 
та недоліки; вказано на неприпустимість 
протиставляння двох найбільш поширених 
у науці підходів – ресурсного та результа-
тивного; обґрунтовано логіку їх інтеграції в 
єдиний ресурсно-результативний підхід. Цей 
інтегрований підхід пов’язується з двома 
варіантами функціонування підприємства 
– екстенсивним і інтенсивним. Фінансовий 
потенціал підприємства розглядається як 
оптимальний обсяг його фінансових ресур-
сів, який воно залучає та з найбільш мож-
ливим рівнем ефективності використовує 
задля досягнення найкращих результатів 
своєї діяльності. Як залучені підприємством 
ресурси перш за все розуміються фінан-
сові ресурси, які в подальшому трансфор-
муються у чинники виробничої діяльності. 
Результати можуть бути різними залежно 
від конкретних умов функціонування підпри-
ємства: зростання вартості підприємства, 
збільшення чистих грошових потоків, збіль-
шення прибутку, нейтралізація ризиків і 
попередження фінансових криз тощо.
Ключові слова: фінансовий потенціал, іден-
тифікація сутності, ресурси, результати, 
інтегрований підхід, аналіз, управління.

В статье исследованы научные подходы 
к определению сущности финансового 

потенциала предприятия, приведены их 
преимущества и недостатки; указано на 
недопустимость противопоставления 
двух наиболее распространенных в науке 
подходов – ресурсного и результативного; 
обоснована логика их интеграции в единый 
ресурсно-результативный подход. Этот 
интегрированный подход связывается с 
двумя вариантами функционирования пред-
приятия – экстенсивным и интенсивным. 
Финансовый потенциал предприятия рас-
сматривается как оптимальный объем его 
финансовых ресурсов, который оно при-
влекает и с наиболее возможным уровнем 
эффективности использует для достиже-
ния лучших результатов своей деятель-
ности. В качестве привлеченных предпри-
ятием ресурсов прежде всего понимаются 
финансовые ресурсы, которые в дальней-
шем трансформируются в факторы произ-
водственной деятельности. Результаты 
могут быть разными в зависимости от кон-
кретных условий функционирования пред-
приятия: рост стоимости предприятия, 
увеличение чистых денежных потоков, уве-
личение прибыли, нейтрализация рисков и 
предупреждение финансовых кризисов и т. д.
Ключевые слова: финансовый потенциал, 
идентификация сущности, ресурсы, резуль-
таты, интегрированный подход, анализ, 
управление.

Research on the financial potential of the enterprise is very relevant now, but scientists have not come to a consensus in determining its essence and meth-
odological approaches to its analysis, planning or management. The most common are resource and productive approaches to defining the nature of this 
category. But in paying tribute to the authors who developed these approaches, it is worth pointing out an error about the section of these approaches. The 
availability or accumulation of resources in an enterprise causes its extensive development, and the effective use of resources is associated with an inten-
sive (which, of course, is more economically acceptable) variant of the enterprise functioning. Therefore, it is advisable to integrate the two approaches into 
one – resource-efficient, because financial potential acts as a lever that forms the mechanism of dynamic transformation of resources in the results of the 
enterprise. This aspect should be taken into account when identifying the essence of the financial potential of the enterprise. Therefore, the following definition 
is proposed: the financial potential of an enterprise is, in its essence, the optimal amount of financial resources that an enterprise attracts and uses with the 
highest possible level of efficiency to achieve the best results of its activities. First, the resources attracted by the enterprise are financial resources that are 
further transformed into factors of production activity. Regarding the results of using this potential, it should be noted that they may be different, depending 
on the specific purpose and specific conditions of operation of the enterprise. Usually they can be: increase in value of the enterprise as the global purpose 
of functioning of the enterprise; increase in net cash flows, if needed by the enterprise in cash; increase in profits if the company needs and plans to improve 
its financial results; neutralization of risks and prevention of financial crises, if the enterprise is in unsatisfactory financial condition. Such multifaceted nature 
of the results of the use of financial potential complicates the development of methods of its analysis, planning or management. At least, we believe that one 
cannot try to do a single method of his research, because the results of his actions are different directions and goals of its use. Available in the special litera-
ture, the findings on the analysis of financial potential fundamentally coincide with the classic analysis of the financial condition of the enterprise. And such a 
coincidence cannot be considered scientifically or practically justified. Therefore, such special studies in the field of its (financial potential) analysis, planning, 
management should be continued, but only after achieving clarity and unity in the identification of its essence.
Key words: financial potential, essence definition, resources, results, integrated approach, analysis, management.

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
MODERN REQUIREMENTS FOR DETERMINING THE ESSENCE  
OF THE ENTERPRISE'S FINANCIAL POTENTIAL
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Постановка проблеми. В умовах досить мінли-
вого середовища функціонування сучасних підпри-
ємств усе більшу увагу привертає до себе проблема 
формування та використання їхнього фінансового 
потенціалу. Але попри таку актуальність указаної 
теми, на разі відсутні як чіткість у розумінні сутності 
цього потенціалу, так і єдність науковців у розро-
бленні підходів до його ефективного використання. 

Досліджуваною у цій статті проблемою вибрано 
саме визначення сутності фінансового потенціалу 
підприємства з націленістю на врахування сучас-
них викликів та вимог забезпечення підвищення 
ефективності його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вибраною у цій статті темою в останні роки пере-
ймалися такі вчені, як: О.В. Бєлінська, Б.Я. Блащак, 
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В.А. Бова, У.Я. Витвицька, О.В. Граціян, Н.Ю. Григорик, 
Т.В. Гринько, А.Є. Громова, О.Є. Гудзь, В.В. Глущенко, 
О.М. Дзюбенко, О.В. Жовтівська, Р.І. Задерецька, 
Г.В. Корнійчук, Л.А. Костирко, Л.М. Крот, Т.Б. Кузенко, 
Г.П. Куліш, О.В. Курінна, Г.В. Кучер, Н.М. Левченко, 
Л.А. Ляхович, Л.М. Маршук, Н.Г. Міценко, 
М.Р. Мудрий, Г.О. Партин, Г.І. Рзаєв, Н.В. Сабліна, 
І.В. Саух, Е.А. Середа, С.О. Смирнов, П.А. Стецюк, 
Р.А. Толпєжников, О.С. Хринюк, В.В. Чепка, 
Ю.В. Штим та ін. Загалом їхні дослідження зачіпа-
ють різні важливі аспекти вказаної теми, але, відда-
ючи належну шану всім ученим, варто підкреслити, 
що дослідження фінансового потенціалу підприєм-
ства далеке від завершення та потребує свого про-
довження. Найактуальнішим, на нашу думку, є не 
стільки визначення сутності чи складників фінан-
сового потенціалу, скільки проблема забезпечення 
його ефективного використання. Ба більше, на 
нашу думку, цей означений останній аспект необ-
хідно враховувати і під час ідентифікації сутності 
фінансового потенціалу.

Постановка завдання. З урахуванням вищев-
казаного, ґрунтуючись на тому, що успішний роз-
виток підприємства великою мірою залежить 
саме від забезпечення ефективності реалізації 
фінансового потенціалу (і меншою мірою від його 
обсягу), мета цього дослідження формулюється як 
обґрунтування власної позиції щодо визначення 
сутності фінансового потенціалу підприємства з 
урахуванням напрямів забезпечення його ефек-
тивного використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вчені, які присвячували свої дослідження про-
блемі фінансового потенціалу, зробили досить 
вагомий внесок у розроблення теоретичних засад 
його ідентифікації як фінансової категорії [1–3; 13; 
15; 16; 22–25], досліджували процедури та осо-
бливості його формування [9; 11; 19; 21; 24], зро-
били внесок у визначення методів його аналізу та 
планування в короткостроковому та стратегічному 
масштабах [4; 5; 7; 8; 10; 13; 17; 20; 22; 25–27], 
переймалися питаннями формування та розро-
блення підходів до управління фінансовим потен-
ціалом [7; 12; 14; 18].

Досить цікавими в контексті досліджуваної 
нами теми є також монографія, присвячена, між 
іншим, впливу фінансового потенціалу на досяг-
нення фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства [23], та публікація щодо визначення ролі 
фінансового потенціалу в умовах нестабільності 
економіки [13]. Безумовно, Г.П. Куліш, В.В. Чепка 
[13] та колектив учених, що підготували моногра-
фічну публікацію [23], мають рацію, бо загрози та 
ризики, що несе підприємствам сучасне середо-
вище їх функціонування, можуть не тільки спотво-
рити результати використання їхнього потенціалу, 
а й негативно вплинути на його формування або ж 
узагалі зруйнувати його вщент.

Як стверджує Г.В. Кучер, така категорія, як 
«фінансовий потенціал», виникла об’єктивно, у 
зв’язку з розвитком фінансових відносин унаслідок 
розвитку держави та товарно-грошових відносин. 
Він указує на тісний зв’язок категорії «фінансовий 
потенціал» із такими категоріями, як «доходи», 
«витрати», «бюджет», «податки», «цільові фонди 
грошових коштів», «прибуток», «дивіденди», 
«заробітна плата», «виручка», «амортизація», 
«відрахування», «виплати», «процент», «кредит» 
тощо [16, с. 49]. Продовжуючи його тезу, додамо, 
що фінансовий потенціал посів важливе місце в 
системі вказаних фінансових категорій та відіграє 
вагому роль у процесі функціонування підпри-
ємств та досягнення ними бажаних результатів 
своєї діяльності.

Дослідники, що давали визначення сутності 
фінансового потенціалу, підходили до цього з різ-
них позицій. Навіть здійснюючи класифікацію цих 
підходів, науковці поділяють їх на різні групи як за 
кількістю цих груп, так і за їх сутнісним спряму-
ванням.

Так, переважаюча кількість учених, які займа-
лися класифікацією різних наукових підходів до 
тлумачення сутності фінансового потенціалу, 
виокремлює тільки два сутнісних підходи: ресурс-
ний та результативний [2; 3; 6; 9; 17; 18; 22]. Щодо 
такого поділу сутнісних визначень фінансового 
потенціалу, то варто підкреслити, що не можна 
вважати цілком виправданою точку зору тих нау-
ковців, які підтримують чи відстоюють ресурс-
ний підхід. Даючи пояснення цьому зауваженню, 
необхідно згадати, що наукою вже давно дове-
дено наявність двох варіантів функціонування чи 
розвитку підприємств – екстенсивного й інтен-
сивного, а саме акцент на накопичення ресурсів 
відповідає саме екстенсивному типу розвитку, 
що не є оптимальним рішенням і не забезпечує 
ні фінансового поліпшення стану підприємств, 
ні конкурентних переваг. Тому ми схильні від-
хилити акцент на ресурсне ставлення до визна-
чення сутності фінансового потенціалу, а пере-
нести його (акцент) на результативний підхід як 
варіант реалізації переважно інтенсивного його 
вмісту. Саме інтенсивний характер сутності фінан-
сового потенціалу, тобто розгляд його, перш за 
все, не як накопичення фінансових чи будь-яких 
інших ресурсів, а як результат їх застосування, 
ми вважаємо за доцільне і правильне. До такої ж 
думки схиляються й Н.М. Левченко [17], Г.І. Рзаєв і 
О.В. Жовтівська [22]; а А.Є. Громова [6], Г.П. Куліш 
і В.В. Чепка [13] та колектив учених під керівни-
цтвом В.В. Глущенка [23] результатом дії фінансо-
вого потенціалу підприємства вважають отрима-
ний ним прибуток.

Разом із тим у науковій літературі зустрічаються 
доволі цікаві, оригінальні та навіть дещо дивні 
варіанти тлумачення чи класифікації підходів до 
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сутності фінансового потенціалу. Тож наведемо 
деякі з них.

І.В. Саух [25], узагальнюючи угрупування нау-
кових підходів до сутнісної ідентифікації фінан-
сового потенціалу, виділяє набагато більше 
класифікаційних груп, виокремлюючи, зокрема: 
ресурсний, результативний, резервний, результа-
тивно-резервний, ресурсно-резервний, ресурсно-
результативний, комплексний, оптимізаційний, 
конкурентно-орієнтований, формалізований, сис-
темний. Такий класифікаційний перелік підходів 
до визначення сутності досліджуваної категорії 
авторка залишає, на жаль, без будь-яких комен-
тарів. Але висловимо думку, що деякі з указаних 
нею класифікаційних груп не є альтернативами 
одна іншій: як було зазначено раніше, ресурс-
ний (екстенсивний) підхід має бути поєднаним із 
результативним (інтенсивним), бо їх неправильно 
протиставляти; у будь-якій ситуації реалізація 
фінансового потенціалу вимагає комплексного і 
системного підходів, бо він (потенціал), своєю чер-
гою, є розгалуженою системою певних складників; 
оптимізаційний та конкурентно-орієнтований під-
ходи передбачають націленість процесів реаліза-
ції фінансового потенціалу на досягнення підпри-
ємством найкращих результатів; формалізований 
же підхід доводить визначення фінансового потен-
ціалу до певних математичних моделей. Отже, у 
цій класифікації як такій відсутня класифікаційна 
ознака, тобто критерій класифікаційного поділу, 
тому дана у роботі [25] класифікація нами вва-
жається дещо хибною. Окрім того, далі авторка 
зосереджується виключно на ресурсному підході, 
детально розкриваючи саме ресурсне розуміння 
потенціалу, що, мабуть, можна вважати кроком 
назад у його дослідженні.

Досить оригінальною у цьому сенсі виглядає 
групування визначень фінансового потенціалу, 
надане Т.Б. Кузенко і Н.В. Сабліною у їхній суміс-
ній роботі [12], де авторки намагаються включити 
до розгляду сутності цієї категорії такі фінансові 
поняття та показники, як (наводимо повністю цей 
перелік): вартість, ресурси, фундамент, трансфор-
мація, ресурсний потенціал, результати господар-
ської діяльності, фінансові ресурси, економічний 
потенціал, максимізація прибутку, можливості, 
комерційні цілі, приховані активи, додаткові фінан-
сові джерела, стратегічні перспективи, інвестиційна 
привабливість, відносини, фінансовий результат, 
власний капітал, ліквідність, фінансова стійкість, 
інвестиційні проекти, рентабельність, система 
управління фінансами, фінансування, ефектив-
ність використання. Як бачимо, авторки зробити 
спробу, так би мовити, об’єднати необ’єднуване. 
Не можна обійти увагою таке дивне їх ставлення 
до класифікації підходів до визначення фінансо-
вого потенціалу; вважаємо, що тут явно простежу-
ється еклектика та навіть плутанина в глобальному 

розумінні сутності цієї категорії, бо не є коректним 
вихоплення декількох слів із публікацій цитованих 
ними науковців та формування на цьому своєї кла-
сифікації. Тут також відсутній критерій класифіка-
ційного поділу множини наукових підходів до сут-
ності цієї категорії.

Більш ретельно проведено аналіз дефініції 
сутності фінансового потенціалу та класифіко-
вано існуючі наукові підходи до його визначення у 
роботі О.М. Дзюбенка. Ним зроблено спробу віді-
йти від альтернативної полярності (або ресурсний, 
або результативний підхід) та винайдено певні 
проміжні чи комплексні варіанти означеної класи-
фікації: наприклад, він пише про існування таких 
визначень фінансового потенціалу, як сукупність 
фінансових показників господарської діяльності 
підприємства, система управління фінансами 
підприємства та ефективність функціонування 
підприємства [8]. Такий сміливий підхід до різно-
варіантного тлумачення фінансового потенціалу 
є, на наше переконання, дещо дискусійним; але 
при цьому викликає інтерес до неординарності 
авторської позиції та заслуговує схвалення його 
відхід від звуженого, спрощеного ставлення до 
фінансового потенціалу тільки як до ресурсів (за 
ресурсним підходом) або тільки як до результатів 
(за результативним підходом).

На нашу думку, найбільш коректними та 
обґрунтованими позиціями у визначенні сутності 
категорії фінансового потенціалу підприємства 
вбачаються тлумачення:

– О.М. Дзюбенка, який пише, що фінансовий 
потенціал пов’язаний із процесом активізації дже-
рел щодо забезпечення, формування, розподілу 
та перерозподілу фінансових ресурсів із метою 
акумулювання можливостей зростання результа-
тивності господарської діяльності підприємства 
[8, с. 21]. Зауважимо, що з такою думкою вченого 
треба погодитися;

– П.А. Стецюка і Г.В. Корнійчука, які ствер-
джують, що фінансовий потенціал являє собою 
сукупність об'єктивних передумов (можливостей) 
залучити такий обсяг фінансових ресурсів, який у 
конкретних організаційно-економічних і фінансо-
вих умовах підприємства спроможний відшкоду-
вати в повному обсязі за рахунок чистих грошових 
потоків від його виробничих та інвестиційних про-
грам, для реалізації яких залучаються ці фінансові 
ресурси [26, с. 13]. Стосовно цієї тези цитованих 
авторів, варто зазначити, що в їх визначенні про-
стежуються: по-перше, певний відхід від ресурс-
ного ставлення до фінансового потенціалу (бо 
вони пишуть, що потенціал – це не ресурси, а пере-
думови (можливості), але не наводячи при цьому 
трактування, що це за можливості); по-друге, дея-
кий натяк на їх схильність до результативного під-
ходу (бо вони оперують поняттями відшкодування 
та чистих грошових потоків);
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– Р.О. Толпєжнікова, який досить влучно і 
навіть красиво пише, що фінансовий потенціал 
виступає у ролі важеля, що формує механізм 
динамічної трансформації ресурсів у результати 
діяльності підприємства [27, с. 282]. Безумовно, 
таке визначення фінансового потенціалу можна 
вважати не тільки найкоротшим, а й найбільш 
наближеним до істини, бо автор не ставить за 
мету охопити неосяжне і не зациклюється тільки 
на формуванні ресурсів, а робить наголос на 
трансформації ресурсів у результати – саме це 
й є головним у разі розгляду потенціалу з точки 
зору інтенсивного підходу до його тлумачення. Ба 
більше, вчений не розписує конкретно, що ним 
мається на увазі під результатами діяльності під-
приємства, і це ми вважаємо у даному випадку 
не тільки припустимим, а й правильним, тому що 
у конкретного підприємства у певних умовах цілі 
(а за їх досягнення – результати) можуть бути 
різними, наприклад: зростання вартості підпри-
ємства як глобальна мета функціонування під-
приємства; збільшення чистих грошових потоків 
у разі потреби підприємства у грошових коштах; 
збільшення прибутку, якщо підприємство потре-
бує та планує поліпшення фінансових результа-
тів; нейтралізація ризиків і попередження фінан-
сових криз за умови знаходження підприємства у 
незадовільному фінансовому стані; а також інші 
цільові напрями використання потенціалу, які за 
певних умов висуваються як першочергові.

Підсумовуючи розглянуті сутнісні характерис-
тики фінансового потенціалу, враховуючи винай-
дені в деяких публікаціях удалі доробки та певні 

вади, зробимо власну спробу визначитися із сут-
ністю досліджуваної категорії.

Отже, фінансовий потенціал підприємства за 
своєю сутністю являє собою оптимальний обсяг 
фінансових ресурсів підприємства, який воно 
залучає та з найбільш можливим рівнем ефектив-
ності використовує задля досягнення найкращих 
результатів своєї діяльності (з урахуванням специ-
фіки конкретних умов його функціонування: зрос-
тання вартості підприємства; збільшення чистих 
грошових потоків, поліпшення фінансових резуль-
татів, нейтралізація фінансових ризиків, активіза-
ція інвестиційної діяльності, зміцнення фінансової 
безпеки, поліпшення ринкової позиції тощо).

Уважаємо, що ні в якому разі не можна роз-
діляти чи тим більше протиставляти ресурсний 
і результативний підходи, а глибинна сутність 
фінансового потенціалу підприємства саме кри-
ється в їх поєднанні. Наочно такий підхід до визна-
чення сутності фінансового потенціалу підпри-
ємства (назвемо його ресурсно-результативним) 
можна зобразити рис. 1. А застосовувана деякими 
авторами та наведена нами вище у цій статті дета-
лізація їхніх підходів до визначення сутності цього 
потенціалу певною мірою вважається зайвою.

Сутнісне поєднання ресурсного і результатив-
ного, тобто екстенсивного й інтенсивного підхо-
дів, вимагає від підприємства ефективного меха-
нізму управління фінансовим потенціалом: тільки 
за умови ефективного управління фінансовими 
ресурсами досягається поставлена мета, яка стає 
бажаним результатом. Тому, досліджуючи сутність 
фінансового потенціалу підприємства, важливо не 

Рис. 1. Ресурсно-результативна сутність фінансового потенціалу підприємства
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обійти увагою питання забезпечення управління 
ним. Як указує, наприклад, О.В. Бєлінська, фінан-
совий потенціал необхідно розглядати з погляду 
управління ним, оскільки сам по собі фінансовий 
потенціал без впливу на нього та певних дій щодо 
його використання користі не принесе [1, с. 268].

Безумовно, що фінансовим потенціалом, як 
і фінансовими ресурсами, так і результатами їх 
використання на підприємстві, необхідно управ-
ляти, зосереджуючи увагу фінансистів на ефек-
тивності цього управління. Але вважаємо, що 
не варто робити заміну фінансового потенціалу 
як такого на управління ним. Тут може і повинно 
йтися про розгляд фінансового потенціалу як спе-
цифічного об’єкта фінансового управління, що на 
практиці забезпечить підприємству екстенсивний 
та інтенсивний (який є більш бажаним) шляхи його 
використання.

Для забезпечення ефективного управління 
фінансовим потенціалом підприємства деякі вчені 
його (потенціал) поділяють за функціональним 
поділом на фінансовий потенціал стійкості, фінан-
совий потенціал забезпечення і фінансовий потен-
ціал розвитку [22]. Такий поділ дасть змогу підпри-
ємствам більш виважено і ґрунтовно підходити до 
управління ним виходячи з конкретних завдань, 
що мають вирішуватися фінансовим керівництвом 
на різних етапах розвитку підприємства. Тобто 
теза про змінюваність результатів використання 
фінансового потенціалу залежно від умов функці-
онування підприємства як раз із цим корелює.

Управлінню фінансовим потенціалом, зокрема 
його формуванню, аналізу чи плануванню, які є 
функціями фінансового менеджменту, присвя-
чуються такі сучасні роботи, як [4; 7; 10; 12; 14; 
18–27]. Науковці при цьому більше переймаються 
питаннями аналізу, навіть інколи просто перехо-
дять до методики класичного фінансового аналізу, 
пропонуючи застосування таких окремих фінансо-
вих показників, як ліквідність, платоспроможність, 
фінансова стійкість, оборотність, рентабельність 
тощо, або вважають за доцільне використання 
рейтингової аналітичної оцінки, що також має 
пряме відношення до аналізу фінансового стану 
підприємства, а не його фінансового потенціалу. 
Варто ще раз наголосити на тому, що фінансовий 
потенціал підприємства не може ототожнюватися 
з його фінансовим станом, а тому в науці треба 
вишукувати свої конкретні методи його аналізу.

Не можна погодитися з такою ідеєю, висунутою 
в роботі [4], стосовно оцінки фінансового потен-
ціалу: за наявності у підприємства збитків пропо-
нується не оцінювати показники рентабельності, 
а зосереджуватися на аналізі отримуваних під-
приємством доходів [4, с. 71]. Помилковість цієї 
пропозиції в тому, що навіть у методиці аналізу 

фінансового стану, за наявності у підприємства 
збитків, показники рентабельності мають бути роз-
раховані, але матимуть при цьому від’ємне зна-
чення. А за наявності мінусових показників рен-
табельності підприємство потребує навіть більшої 
уваги аналітика, ніж якщо ці показники були б 
більше нуля; тож ні в якому разі за наявності у під-
приємства збитків не можна відмовлятися від роз-
рахунку й аналізу цих показників. Окрім того, і це 
головне, не треба припускатися підміни фінансо-
вого потенціалу на фінансовий стан.

Отже, загалом треба визнати, що дослідження 
фінансового потенціалу підприємства вимагає 
свого продовження, бо цей потенціал необхідно 
ідентифікувати як окремий об’єкт фінансового 
менеджменту, фінансового аналізу чи планування, 
бо на разі таких конкретних наукових напрацю-
вань ще бракує. А головною причиною цього, на 
нашу думку, є відсутність чіткості у визначенні 
його сутності, саме тому науковці, підходячи до 
розроблень у галузі управління (аналізу, плану-
вання) фінансовим потенціалом, розпорошують 
свої дослідження за різноспрямованими напря-
мами та припускаються підмін категорії фінансо-
вого потенціалу на інші. Інакше кажучи, не можна 
займатися управлінням чимось (аналізом, плану-
ванням), не ідентифікувавши об’єкт управління 
(аналізу, планування).

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження виявило відсутність чіт-
кості й конкретики щодо ідентифікації сутності 
фінансового потенціалу підприємства: вчені 
дотримуються різних (інколи – протилежних, 
інколи – еклектичних чи навіть хибних) підходів 
до цього питання. Не можна протиставляти один 
одному найбільш поширені в науці ресурсний і 
результативний підходи до сутності цієї категорії, 
бо ресурси залучаються для отримання певного 
результату, а результат досягається завдяки екс-
тенсивному й інтенсивному використанню ресур-
сів. Тому ці два підходи мають бути інтегровані в 
єдиний ресурсно-результативний, а результатом, 
з урахуванням специфіки конкретних умов функ-
ціонування підприємства, можуть бути: зростання 
його вартості; збільшення чистих грошових пото-
ків, поліпшення фінансових результатів, нейтра-
лізація фінансових ризиків, активізація інвести-
ційної діяльності, зміцнення фінансової безпеки, 
поліпшення ринкової позиції тощо. Важливість 
чіткості у визначенні сутності фінансового потен-
ціалу пов’язана з тим, що сутнісна ідентифікація 
цього потенціалу має передувати розробленню 
методики його аналізу, планування чи управління, 
бо, як показало дослідження, не вирішення пер-
шого питання провокує спотворений підхід і до 
подальших методичних розробок.
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