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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростаюча роль фінансів у розвитку суспільства, особ�

ливо у постконфліктний період, зумовлює важливість вив�

чення питань, пов'язаних з мобілізацією та використанням

ресурсів для вирішення гострих проблем соціально�еко�

номічного характеру. Накопичений досвід післявоєнної

відбудови національних економік засвідчує залежність

успішності відновлювальних заходів не лише від обсягів

зовнішньої фінансової допомоги та наявних природних

багатств країни, але й від здатності використати нові мож�

ливості та знайти своє місце у глобальному просторі.

З огляду на це, необхідним є вивчення питань форму�

вання, оцінки і реалізації фінансового потенціалу держави

як однієї з умов забезпечення її економічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обрана проблематика знайшла відображення в пуб�

лікаціях багатьох дослідників, зокрема А.М. Вдовичен�
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FINANCIAL POTENTIAL AS AN ECONOMIC CATEGORY

Статтю присвячено вивченню сучасного стану наукових досліджень з проблем економічної сутності
фінансового потенціалу. Метою дослідження є аналіз здобутків вчених у вирішення цього питання, їх
критичний аналіз та узагальнення.

Автори відмітили, що використання індексу наукового цитування як найбільш поширеного критерію
визначення найбільш вагомих робіт не дало можливість розкрити економічну природу фінансового по&
тенціалу, у зв'язку з чим було проведено моніторинг основних методологічних підходів, що використо&
вують для вирішення цього питання. Особливу увагу було приділено дисертаційним роботам з проблем
фінансового потенціалу країни, окремих територій, підприємств з різних галузей та населення.

Результати критичного аналізу публікацій з цієї тематики дозволили визначити "фінансовий потен&
ціал" з позиції фінансових ресурсів та можливостей, а також виявити його міждицспилінарний харак&
тер та постійний динамізм його розвитку.

This article is devoted to studying the current state of scientific research on problem of economic essence
of financial potential. The aim of the investigation is the analysis of researchers' achievements of studying
this issue, it's critical review and consolidation.

Authors noted that using the science citation index as the most common criteria for identifying the most
important papers didn't allow to reveal the economic nature of financial potential, in this regard of the main
methodological approaches to solve this problem was reviewed. Special attention was given to doctoral
dissertations on problems of financial potential of the country, territories, enterprises and population.

The critical analysis of papers on this subject made it possible to defined financial potential in term of financial
recourses and opportunities, and reveal its multidisciplinary nature and permanent dynamism of financial
potential development.
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ка [6], Є.І. Волковського [9], Н.В. Трусової [20], В.Г. Бо�

ронос [2], Т.Ю. Назарової [14], А.Г. Костирка [12], В.С. Свір�

ського [19] та інших. Разом з тим існуючий доробок по�

требує певного структурування з метою формування ос�

нови для подальших досліджень у цій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення сучасного ста�

ну наукових досліджень з питань вивчення змісту фінан�

совий потенціалу та оцінка підходів, що використову�

ються для розкриття сутності цієї категорії.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тематика фінансового потенціалу викликає значний

інтерес в академічному середовищі та серед практиків�

експертів. З огляду на такий обсяг доступного для вив�

чення матеріалу, для визначення категорії "фінансовий

потенціал" особливу увагу слід звернути на результати

найбільш значимих досліджень, що висуває проблему
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пошуку критерію значимості. Загально прий�

нятим наукометричним показником в акаде�

мічному середовищі є індекс наукового ци�

тування, тобто кількість посилань на праці

відповідного вченого у фахових виданнях

його колегами. В Україні цей індикатор має

вагомий вплив для визначення рейтингу ун�

іверситетів та наукових установ. З огляду на

це ріст індексу наукового цитування поступо�

во стає важливим критерієм значимості нау�

кової роботи.

Для цього нами використано безкоштов�

ну загальнодоступну систему Google Scholar,

алгоритм пошуку якої враховує рейтинг автора та час�

тоту посилання на відповідну роботу (табл. 1).

У той же час такий підхід може передбачати нерівно�

мірний розподіл посилань на праці між різними дослід�

никами, що отримав назву "ефекту Матфея у науці", зап�

ропоновану соціологом Р.К. Мертоном у однойменній

статті [22], відповідно до якого чим вищий індекс циту�

вання у автора, тим частіше на нього будуть посилання

порівняно з автором з нижчим індексом (аналог

біблійського "...бо всякому, що має дасться і примно�

житься, а у того, що не має, відніметься і те, що має").

З огляду це питання визначення найбільш вагомих

наукових здобутків залишається відкритим.

Запропонований нами алгоритм дослідження сут�

ності категорії "фінансовий потенціал" наведено на ри�

сунку 1.

Аналіз робіт, присвячених фінансовому потенціалу,

надав можливість визначити кілька методологічних

підходів, згідно з якими науковці розкривають його

зміст.

Перший підхід базується на використанні такого

методу як аналіз. Спочатку уточнюється сутність потен�

ціалу, досліджуються його види та складові, і, таким

чином, визначають фінансовий потенціал як частину

більш ширшого поняття (рис. 2). Це вимагає уточнення

співвідношення між фінансовим потенціалом та іншими

елементами потенціалу, зокрема економічним, інвести�

ційним, виробничим тощо. При цьому межі цих складо�

вих можуть різнитися залежно від рівня, на якому до�

сліджують фінансовий потенціал.

Для розкриття сутності фінансового потенціалу за�

стосовують інший підхід, що грунтується на протилеж�

ному до аналізу методі — синтезі. Метод полягає у до�

слідженні змісту категорій "потенціал" та "фінанси", а

потім синтезуючи ці поняття визначають фінансовий

потенціал (рис. 3).

Проблема використання такого підходу в тому, що

плюралізм підходів до розуміння понять "фінанси" та

"потенціал", обумовлює неоднозначність трактування

змісту терміну "фінансовий потенціал".

Природа такої економічної категорії, як "фінанси"

розглядалась у процесі роботи над кандидатською ди�

сертацією Полчанова А.Ю., коли схожий підхід було

використано для визначення сутності терміну "фінансо�

ва стратегія". В результаті чого було виявлено, що "пи�

тання сутності фінансів є досить дискусійним і у

більшості випадків в основі їх змісту покладено еко�

номічні відносини, пов'язані з формуванням, розподі�

лом та використанням грошових фондів на макро� та

макрорівнях" [17, с. 12].

Щодо категорії "потенціал", то, на відміну від

"фінансів", вона набула широкого використання не

тільки у галузі суспільних наук, до яких відносяться еко�

Моніторинг основних методологічних підходів 

Визначення категорії «потенціал»  

Визначення категорії «фінансовий потенціал»  

Рис. 1. Алгоритм дослідження сутності економічної
категорії "фінансовий потенціал"

  Фінансовий  
потенціал 

 

Потенціал 

Рис. 2. Використання аналізу в дослідженні
сутності фінансового потенціалу

Таблиця 1. Визначення фінансового потенціалу у провідних вітчизняних наукових публікаціях*

Примітка: * ТОП�5 відповідно до ранжування системи Google Scholar на запит "фінансовий потенціал".

№ з/п Автор Визначення
1 Шумська С.С.  

[21, с. 59] 
Фінансовий потенціал країни – це сукупність фінансових ресурсів (що є у наявності та які можуть бути 
мобілізовані) усіх сфер та ланок фінансової системи, що утворюються за рахунок внутрішніх та 
зовнішніх джерел, а також коштів і ресурсів і з джерел, які зрізних причин є недоступними чи 
незадіяними в межах часового періоду розгляду, що у цілому характеризують фінансові можливості як 
окремих суб’єктів економіки, такі країни загалом 

2 Онишко С.В.  
[15, с. 67-68] 

Фінансовий потенціал відображає не лише наявні фінансові ресурси, а й їхні резерви, котрі можуть 
бути використані за певних умов 

3 Свірський В.С.  
[18, с. 49] 

Фінансовий потенціал – це сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути 
мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів 
економічного зростання у визначений період часу 

4 Мельник О.Г.  
[13, с. 46] 

Фінансовий потенціал підприємства – це сукупність наявних фінансових ресурсів та можливостей 
щодо їхнього залучення, позики, нарощення та відтворення з метою досягнення стратегічних та 
тактичних цілей підприємства 

5 Боронос В.Г.  
[3, с. 155] 

Фінансовий потенціал можна визначити як фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на 
підприємстві з метою досягнення його ефективного та рентабельного функціонування 
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номіка, але й у сфері природничих, технічних та гума�

нітарних наук.

Третій підхід базується на тому, що саме міждис�

циплінарний характер потенціалу активізує досліджен�

ня на перетині різних наук у намаганні найбільш повно

розкрити його зміст, зокрема за допомогою методу

порівняння (рис. 4). Базуючись на позиції французько�

го нобеліста з економіки М. Алле відносно того, "що

вірно для фізики, вірно і для економічної науки, зокре�

ма, і соціальних наук в цілому" [1, с. 50], вітчизняними

вченими В.Н. Ковальовим та В.П. Горшковим для ви�

значення економічної природи потенціалу було введе�

но поняття "соціально�економічного поля" подібно до

гравітаційного, магнітного чи електричного, як це має

місце в інших науках [11].

Існуючий плюралізм поглядів щодо змісту категорії

"потенціал" у економіці та фінансах, на думку І.М. Ка�

рапейчика, випливає із низького рівня формалізації су�

спільних наук порівняно із математикою чи фізикою, для

яких характерний більш усталений, однозначний та за�

гальноприйнятий понятійний апарат [10, с. 17].

З огляду на таку багатоукладність, цілком зрозумі�

лою є відсутність єдності підходів до визначення тер�

міну "потенціал" та похідного від нього — "фінансовий

потенціал".

Досліджуючи економічну сутність категорії "потен�

ціал", Побережною Н.М. було проаналізовано більше

тридцяти дефініцій цього терміну [16], висвітлених у ба�

гатьох публікаціях, починаючи з праць Воблого К.Г.

(1924) та Вейца В.І. (1927) та завершуючи роботами су�

часних вчених. На основі чого було розмежовано кілька

підходів до розуміння потенціалу: ресурсний, соціаль�

но�спрямований та результативний.

Сформовані підходи проектуються і на площину

фінансового потенціалу. Так, Н.В. Трусова зазначає, що

"систематизація наукових публікацій визначення сут�

ності фінансового потенціалу дозволила виділити його

ключові характеристики за трьома підходами: ресурс�

ним, з позиції здатності (можливості) та комплексним"

[20, с. 27]. Схожі ідеї зустрічаються у роботі Т.Ю. Наза�

рової, яка виділили 4 сутнісні концепції фінансового

потенціалу (ресурсну, функціональну, комплексну та ту,

що базується на ефективності фінансових результатів)

[14, с. 35]. Боронос В.Г. розмежувала такі підходи: "ре�

сурсний підхід, підхід з позиції здатності, комбінований

та екстремальний підходи" [2, с. 111].

Таким чином, в академічному середовищі відсутня

єдність не тільки щодо визначення фінансового потен�

ціалу, але у його сутнісних концепціях.

За результатами аналізу публікацій з такої пробле�

матики розкриття змісту цієї еконо�

мічної категорії можливе через такі

параметри, як "фінансові ресурси"

та "фінансові можливості", що

відповідають існуючим підходам до

розуміння фінансового потенціалу.

У базовій літературі з теорії

фінансів та наукових роботах про�

стежується відсутність єдності у

дефініціях терміну "фінансові ре�

сурси" на макроекономічному та

мікроекономічному рівнях.

Можливості, тобто "наявність умов, сприятливих для

чого�небудь, обставин, які допомагають чомусь" [7, с.

684] характеризують вплив на суб'єкта факторів зовні�

шнього середовища, в якому він знаходиться, а також

внутрішніх чинників. Опис фінансових можливостей

можна зробити з позиції якісних (поява нових фінансо�

вих інструментів, спрощення доступу до капіталу, зміна

економічних нормативів, зниження чутливості до фінан�

сового ризику або його впливу) та кількісних характе�

ристик (вартість залучення капіталу, рівень оподатку�

вання, обсяг фінансової допомоги, валютний курс, рен�

табельність капіталу).

Відповідно до цього під фінансовим потенціалом ми

розуміємо фінансові ресурси держави, підприємства

або іншого суб'єкта та можливості для їх ефективного

формування, розподілу та використання з певною ме�

тою.

Схематично це визначення можна зобразити так

(рис. 5).

Найбільш дискусійним, з нашої точки зору, є питан�

ня розрахунку підсумкового значення ресурсів та мож�

ливостей, з огляду на що є два варіанти:

— перший, полягає у застосуванні даного підходу

для оцінки потенціалу за окремими напрямами діяль�

ності, наприклад при залученні капіталу акціонерними

товариствами, коли в якості характеристик виступати�

муть загальний обсяг капіталу компанії та середньозва�

жена вартість залучення капіталу;

— другий грунтується на використанні інтегрально�

го показника, що відображав би загальний обсяг ре�

сурсів та рівень фінансових можливостей відповідно до

певної шкали.

Таке трактування фінансового потенціалу дає мож�

ливість графічного представлення його за допомогою

системи координат (у цьому випадку координатами ви�

ступатимуть такі характеристики потенціалу, як "ресур�
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Рис. 4. Визначення фінансового потенціалу на основі
порівняльного підходу
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си" та "можливості") (рис. 6).

При цьому ми зосереджуємо

увагу на можливостях, що

мають кількісну оцінку.

Така оцінка дасть мож�

ливість визначити слабкі

місця фінансового потенціа�

лу відносно інших суб'єктів

та активізувати пошук

інструментів для вирішення

проблем.

ВИСНОВКИ
У цілому фінансовий по�

тенціал як економічна кате�

горія характеризується на�

ступними специфічними оз�

наками:

1) має аналоги в інших науках;

2) відображає об'єктивно існу�

ючі відносини різних економічних

суб'єктів щодо формування, розпо�

ділу і використання фінансових ре�

сурсів з огляду на існуючі для них

фінансові можливості;

3) постійно розвивається, тобто

розширює свої межі в результаті ур�

ізноманітнення видів фінансових ре�

сурсів та появи нових фінансових

можливостей, зокрема під впливом

інформаційних технологій.
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