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Саух І. В. Ресурсний підхід як напрям стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства
Стаття присвячена ресурсному підходу як важливому напряму стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства. Автором визначе-
но: ресурсний підхід спрямований на виявлення унікальності кожного підприємства, що обумовлює одержання додаткових конкурентних переваг 
шляхом використання відмінностей між наявними ресурсами. Це обумовило необхідність удосконалення категоріально-понятійного апарату 
в контексті уточнення поняття «стратегічні фінансові ресурси». Визначено, що при стратегічному аналізі ресурсної складової фінансового 
потенціалу більш логічним є застосування ресурсно-результативної концепції, яка дозволяє оцінити трансформацію фінансових ресурсів підпри-
ємства у фінансові результати. Зроблено висновок, що досягнення синергетичного ефекту при реалізації фінансового потенціалу підприємства 
можливо лише при поєднанні стратегічних фінансових ресурсів з іншими елементами фінансового потенціалу (кадровою, організаційною та 
інформаційною складовими). Це сприятиме розвитку підприємства та забезпеченню стійких конкурентних переваг. 
Ключові слова: стратегічні фінансові ресурси, фінансовий потенціал, ресурсна концепція.
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Саух И. В. Ресурсный подход как направление стратегического ана-

лиза финансового потенциала предприятия
Статья посвящена ресурсному подходу как важному направлению 
стратегического анализа финансового потенциала предприятия. 
Автором определено: ресурсный подход направлен на выявление уни-
кальности каждого предприятия, что обусловливает получение до-
полнительных конкурентных преимуществ путем использования 
различий между имеющимися ресурсами. Это обусловило необходи-
мость совершенствования категориально-понятийного аппарата 
в контексте уточнения понятия «стратегические финансовые ре-
сурсы». Определено, что при стратегическом анализе ресурсной со-
ставляющей финансового потенциала логичней применять ресурсно-
результативную концепцию, которая позволяет оценить трансфор-
мацию финансовых ресурсов предприятия в финансовых результатах. 
Сделан вывод, что достижение синергетического эффекта при реали-
зации финансового потенциала предприятия возможно лишь при со-
четании стратегических финансовых ресурсов с другими элементами 
финансового потенциала (кадровой, организационной и информаци-
онной составляющими). Это будет способствовать развитию пред-
приятия и обеспечению устойчивых конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: стратегические финансовые ресурсы, финансовый 
потенциал, ресурсная концепция.
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Saukh I. V. Resource-Based Approach as a Direction for Strategic Analysis 

of the Financial Potential of Enterprise
The article is concerned with the resource-based approach as an important 
direction in the strategic analysis of the financial potential of enterprise. The 
author has defined that: the resource-based approach aims at identifying the 
uniqueness of each enterprise, resulting in additional competitive advantages 
while using the differences between the resources available. This has provided 
the need to improve the framework of categories and concepts in the context of 
clarifying the concept of «strategic financial resources». It has been determined 
that in a strategic analysis of the resource component of the financial potential 
can be logical to apply the resource-efficient concept that provides to assess the 
transformation of the financial resources of enterprise into the financial results. 
It has been concluded that achieving synergies when implementing the finan-
cial potential of the company is possible only if strategic financial resources will 
be combined with other elements of the financial potential (human, institu-
tional and informational components). This will facilitate development of en-
terprise along with ensuring its steady competitive advantages.
Keywords: strategic financial resources, financial potential, resource-based 
concept.
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У сучасних умовах господарювання для підпри-
ємств туристичного бізнесу важливого значення 
набувають методики, орієнтовані на використан-

ня елементів стратегічного аналізу. Вони надають змогу 
оцінити силу впливу факторів зовнішнього середовища 
на підприємства, визначити основні загрози та сприятли-
ві можливості для їх функціонування. Зовнішнє середо-
вище можна представити як нелінійну, велику, складну, 
динамічну, відкриту та самоорганізовану систему факто-
рів впливу на суб’єкти господарювання, якій властиві такі 
ознаки, як відкритість, ієрархічність, нелінійність, диси-
пативність, механізм зворотного зв’язку, емерджент-
ність, нерівноважність. У науковій літературі достатньо 
докладно описано спеціальні методи стратегічного ана-
лізу зовнішнього середовища, диференційовані залежно 
від спрямованості та кінцевої мети дослідження. Але в 
останні роки розповсюдженою є позиція науковців у га-
лузі стратегічного менеджменту та аналізу, що в умовах 
постійних, динамічних і складнопрогнозованих змін зо-
внішнього середовища більш стабільною основою для 
забезпечення стійкості та зростання потенціалу підпри-
ємства є його внутрішнє середовище. 

В основі сформованого внутрішнього фінансового 
потенціалу покладено конкурентні переваги фінансо-
вого характеру, які дозволяють підприємству адаптува-
тися до зовнішніх змін. Такий підхід є продуктивним з 
таких причин: 1) у динамічних сучасних умовах складно 
передбачити зміни зовнішнього середовища та спро-
гнозувати їх вплив на діяльність підприємства; 2) нако-
пичений стратегічний потенціал має гнучку реакцію на 
зміни, дозволяє управляти цими змінами як у зовніш-
ньому, так і внутрішньому середовищі підприємства [9]. 

Застосування системного підходу до створення 
внутрішнього фінансового потенціалу дозволяє виді-
лити такі складові внутрішнього контуру (у контексті 
системного аналізу – «чорної скриньки»), як потенці-
ал ресурсного забезпечення, кадрового забезпечення, 
ін формаційного забезпечення та потенціал системи 
управління фінансами (організаційний). Лише взаємодія 
зазначених складових дозволяє одержати синергетич-
ний ефект, який показує рівень розвитку фінансового 
потенціалу. Однак основою внутрішнього середовища 
будь-якого підприємства необхідно вважати наявні та 
потенційні ресурси, що вимагає застосування ресурсно-
го підходу при проведенні стратегічного аналізу. 

Метою статті є дослідження можливості адап-
тації ресурсної концепції до стратегічного аналізу фі-
нансового потенціалу підприємства та вдосконалення 
категоріально-понятійного апарату в контексті уточ-
нення поняття «стратегічні фінансові ресурси».

З початку 90-х років ХХ століття активізувалися 
дослідження в галузі ресурсного підходу, спрямовані на 
аналіз внутрішніх можливостей та ресурсів підприєм-
ства. У стратегічному менеджменті та аналізі розповсю-
дження отримала так звана ресурсна концепція. Як пише 
Е. Саричев, динамізм зовнішнього середовища, обумов-
лений розвитком нової економіки та глобалізацією, що 
спостерігається з 1980-х рр. майже на всіх ринках, при-
вів до широкого розгортання робіт у галузі ресурсного 
підходудо формування стратегії (RBV) [7].

Ресурсний підхід – це напрям стратегічного аналі-
зу діяльності підприємства, у межах якого приділяєть-
ся значна увага стратегічним ресурсам, які виступають 
основою забезпечення майбутніх стійких конкурентних 
переваг у динамічному зовнішньому середовищі. Пере-
вагою застосування ресурсного підходу в стратегічному 
аналізі є пояснення причин ефективного розвитку під-
приємств та зростання його фінансового потенціалу.

Альтернативне розуміння фірми як «низки ре-
сурсів» почало розвиватися в 1990-х рр., однак перед-
умови такого трактування виникли у 1950-х рр. Зміст 
ресурсного підходу можна визначити таким чином: від-
мінності в одержаних фірмами результатах спричинені 
існуючими відмінностями в наявних ресурсах [10, с. 11]. 
Для використання ресурсної концепції при проведенні 
стратегічного аналізу складових фінансового потенціа-
лу необхідно враховувати дві передумови економічної 
теорії: 1) різноманітність у наявних ресурсах обумовлює 
різноманітність фінансових результатів; 2) підприєм-
ства прагнуть підвищити свої фінансові результати. Ре-
сурсна концепція отримала поширення в теорії фінан-
сового стратегічного менеджменту як домінуюча над 
трансакційною теорією.

У межах ресурсної концепції розрізняють два вза-
ємодоповнюючі аналітичні напрями: статичний та ди-
намічний (концепція динамічних здатностей). У межах 
першого напряму основна увага приділяється змістов-
ному боку концепції (природі формування та збережен-
ня конкурентних переваг). У межах другого – аналізу 
процесів формування та мобілізації ресурсів з подаль-
шою їхньою трансформацією в конкурентні переваги 
[8, с. 122]. Перший виділений напрям тісно пов’язаний 
з уже накопиченим потенціалом підприємства (потен-
ціалом стійкості), другий – з потенціалом взаємодії та 
потенціалом розвитку. 

Використовуючи ресурсну концепцію при дослі-
дженні питань фінансового потенціалу, визначимо, 
що це сукупність необхідних для функціонування 

та розвитку системи різних видів фінансових ресурсів. 
Ресурси – це фактори виробничого процесу, які є ба-
зовою одиницею аналізу. У межах стратегічного управ-
ління досліджують ресурси, які за характером можна 
вважати стратегічними. Стратегічними фінансовими ре-
сурсами будемо вважати ті, які є важливими детермінан-
тами стійкості конкурентної переваги. Для виконання 
цієї умови ресурси повинні мати такі властивості: дов-
гостроковість; прозорість; мобільність; відтворюваність.  
В адаптованому варіанті для вітчизняних підприємств 
ресурс є стратегічним, якщо відповідає критеріям: цін-
ності, рідкості, неімітованості, незамінності [8].

Ресурсний підхід оперує загальним поняттям 
«ресурси», включаючи доступні ресурси, організаційні 
процеси, знання, інформацію, здатності, що контролю-
ються організацією та дозволяють розробляти та реа-
лізовувати стратегії, які підвищують ефективність та 
результативність. У розумінні стратегічного управління 
ресурсами є сильні сторони організації, на підставі яких 
будується її стратегічна перевага [8]. 
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У межах ресурсної концепції потенціал розгляда-
ється як сукупність ресурсів, оцінка яких здійснюється 
за вартістю залучення. Оскільки мова йде про фінансові 
ресурси, вважаємо за потрібне визначити такі напрями 
стратегічного аналізу в контексті ресурсної складової:
 стратегічний аналіз формування фінансових 

ресурсів;
 стратегічний аналіз розподілу та використання 

фінансових ресурсів. 

Ресурсний потенціал посідає одне з важливих місць 
у складі фінансового потенціалу в умовах конку-
рентної боротьби. Як правило, у наукових джере-

лах його розглядають у сукупності як суму фінансово-
го, інформаційного та кадрового потенціалів. Оскільки 
об’єктом нашого дослідження є фінансовий потенціал 
як система, при проведенні стратегічного аналізу його 
ресурсної складової зосередимось виключно на фінан-
сових ресурсах. 

Позитивне фінансове становище туристичного 
підприємства характеризується «забезпеченістю фінан-
совими ресурсами, необхідними для нормального функ-
ціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та 
ефективністю використання, фінансовими взаємосто-
сунками з іншими юридичними та фізичними суб’єктами 
діяльності, платоспроможністю та фінансовою стійкіс-
тю» [1]. На рівні окремого підприємства фінансові ресур-
си – це частина грошових надходжень і доходи, призна-
чені для виконання фінансових зобов’язань і здійснення 
витрат по забезпеченню розширеного відтворення.

Фінансові ресурси є об’єктом загальної системи фі-
нансового менеджменту підприємства, одним із завдань 
якої є прийняття рішень із формування та функціо-
нування оптимальної структури фінансових ресурсів з 
метою максимізації прибутків підприємства [4]. 

Джерелами створення фінансових ресурсів під-
приємств є внески засновників, прибуток, амортиза-
ційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх 
форм, кредиторська заборгованість підприємства. Для 
ефективного функціонування підприємства важливе 
значення має визначення оптимальної потреби у фінан-
сових ресурсах, забезпечення структури, джерел їх фор-
мування та обґрунтованих напрямів їх використання.

В умовах ринкової економіки фінансисти дедалі 
частіше використовують поняття «капітал». А з при-
йняттям Національних П(С)БО цей термін застосо-
вується й вітчизняними бухгалтерами-практиками та 
економістами. Термін «капітал» є реальним об’єктом, на 
який можна постійно впливати з метою отримання но-
вих доходів фірми та виконання нею своїх зобов’язань. 
Тобто, капітал – це об’єктивний фактор виробництва, 
частина фінансових ресурсів, які використовуються під-
приємством у своїй діяльності, перетворена форма фі-
нансових ресурсів. І тому ми не можемо ототожнювати 
поняття «фінансові ресурси» і «капітал».

Проте не всі ресурси, що є в наявності на підпри-
ємстві, можна вважати стратегічними. Зокрема, згідно 
з динамічним підходом до ресурсної концепції ресур-
си – це специфічнідля фірми активи, які складно, якщо 
взагалі можливо, імітувати [5; 11]. Це означає, що вико-

ристання ресурсів нестратегічного характеру може не 
привести до зростання фінансового потенціалу підпри-
ємства з причини реалізації невигідної та неоптималь-
ної для нього стратегії. Це вимагає уточнення критеріїв, 
яким повинні відповідати стратегічні фінансові ресур-
си. Зокрема, у дослідженнях М. Петерафа [5] виділено 
чотири критерії, котрим повинні відповідати ресурси 
фірми для генерування стійких конкурентних переваг: 
1) неоднорідність ресурсів (при відсутності відмінно-
стей в економічній ефективності між ресурсами ренти 
є неможливими); 2) обмеження конкуренції: генерувати 
ренти можуть лише ті ресурси, що придбані за ціною, 
нижчою від їхньої дисконтованої вартості; 3) конкурен-
там неможливо імітувати ресурси, які генерують ренти; 
4) недостатня мобільність ресурсів, які повинні бути 
унікальними відносно конкретної фірми [5]. 

Д. Колліс та С. Монтгомері [13] уточнили вище-
наведені критерії віднесення ресурсів до стратегічно 
важливих, виділивши критерії: унікальності; повільного 
старіння; приналежності компанії, а не її працівникам; 
існування переваг над аналогічними ресурсами конку-
рентів. Ці критерії частково співпадають з виділеними 
раніше, однак додається критерій довгостроковості 
ресурсу, що дозволяє одержати конкурентні переваги у 
довгостроковому періоді, та право власності на ресурс. 

Авторський підхід до формування критеріїв відне-
сення фінансових ресурсів до стратегічних представле-
ний в табл. 1.

Таким чином, до стратегічних фінансових ресурсів 
необхідно віднести специфічні для підприємства 
активи, які відповідають критеріям неоднорід-

ності, можливості генерувати майбутні ренти, комплі-
ментарності, унікальності та виступають джерелом за-
безпечення майбутніх конкурентних переваг. Висновок 
з цього такий: досягнення синергетичного ефекту при 
реалізації фінансового потенціалу підприємства можли-
ве лише при поєднанні стратегічних фінансових ресурсів 
з іншими елементами фінансового потенціалу (кадро-
вою, організаційною та інформаційною складовими). Це 
сприятиме зростанню фінансового потенціалу підпри-
ємства та забезпеченню стійких конкурентних переваг. 

Незважаючи на поширеність, у ресурсного підходу 
існує низка недоліків, які узагальнено в табл. 2. 

Таким чином, ресурсне розуміння фінансового 
потенціалу не розкриває його важливих характеристик, 
однак має вирішальне значення для проведення страте-
гічного аналізу.

При проведенні оцінки потенціалу підприємства з 
точки зору ресурсного підходу визначається вартість до-
ступних ресурсів (активів), а при використанні резуль-
тативного підходу оцінка потенціалу зводиться до роз-
рахунку максимальної кількості благ, яку підприємство 
здатне виробити при певній кількості, якості та струк-
турі ресурсів [6, с. 40]. Це означає, що при стратегічно-
му аналізі ресурсної складової фінансового потенціалу 
більш логічним є застосування ресурсно-результативної 
концепції, яка дозволяє оцінити трансформацію фінан-
сових ресурсів підприємства у фінансові результати. Для 
оцінки структури фінансового потенціа лу важливим є 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ід
П

рИ
єм

Ст
Ва

187БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2015
www.business-inform.net

таблиця 1

Критерії, яким повинні відповідати стратегічні фінансові ресурси

№ з/п Назва критерію Його змістовне наповнення

1 Неоднорідність фінансових ресурсів Диференційований підхід до співвідношення власних і залучених 
фінансових ресурсів

2 Можливість генерування майбутніх 
рент 

Розподіл та використання стратегічних фінансових ресурсів сприятиме 
зростанню фінансового потенціалу підприємства 

3 Компліментарність та унікальність

Відповідність критеріїв досягається шляхом забезпечення комплімен-
тар ності фінансових ресурсів з досвідом, знаннями та організаційними 
здібностями підприємства, що дозволяє перетворити фінансові ресур-
си на стратегічні 

4 Джерело забезпечення стійких конку-
рентних переваг

Використання стратегічних фінансових ресурсів дозволяє сформувати 
найбільш оптимальну стратегію реалізації фінансового потенціалу 
підприємства

5 Цінність Використання стратегічних фінансових ресурсів дозволяє нейтралізу-
вати загрози зовнішнього середовища

Джерело: адаптовано до фінансових ресурсів згідно з основними положеннями ресурсної концепції [2; 5; 11; 12].

таблиця 2

Недоліки ресурсного підходу при застосуванні до стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємств

№ з/п Недоліки ресурсного підходу Сутність недоліків

1 Причинна неоднозначність
Полягає в тому, що невідомим є причинно-наслідковий зв’язок між 
складом і властивостями ресурсів підприємства та конкурентними 
перевагами

2 Широке трактування ресурсів 
підприємства

До складу ресурсів включаються фізичні активи, здатності, знання, 
рішення та дії менеджерів

3 Тавтологічність концепції Успішні підприємства є такими, оскільки володіють унікальними ресур-
сам, тому вони повинні формувати такі ресурси, щоб бути успішними

4 Замкненість концепції Нехтується вплив зовнішнього середовища, тоді як основна вартість 
створюється на ринках

5 Інші недоліки Нечіткість розмежування ресурсів та здатностей, необґрунтованість 
виділення окремих видів ресурсів при вартісному аналізі

Джерело: узагальнено за [3; 8; 10].

система взаємодії ресурсів, яка формує синергетичний 
ефект, що змінює внутрішню структуру потенціалу під-
приємства. 

Отже, ресурсний підхід спрямований на виявлен-
ня унікальності кожного підприємства, що обумовлює 
одержання додаткових конкурентних переваг шляхом 
використання відмінностей між наявними ресурсами. 
Однак в умовах сучасного динамічного середовища ре-
сурсна концепція не може надати обґрунтовані відповіді 
на низку питань наявних джерел конкурентної переваг 
підприємств, що вимагає трансформації традиційних 
методичних і прикладних аспектів стратегічного аналі-
зу. Це означає, що ресурсний підхід потребує вдоскона-
лення в напряму розвитку комбінаційних теорій страте-
гічного аналізу та менеджменту.

Відзначимо, що визначальним недоліком ресурсної 
концепції є орієнтація моделей стратегічного ана-
лізу на внутрішнє середовище компанії без ураху-

вання впливу зовнішніх умов. Водночас в умовах ринку 
підприємства є відкритими системами, тому цінність їх 
ресурсів та можливостей визначається ринком, на якому 
вони функціонують. Саме складність переміщення ре-

сурсів (доступність на ринку) робить їх неоднорідність 
довгостроковою, а конкурентні переваги – стійкими.

Туристичні підприємства спроможні розвинути 
власний фінансовий потенціал лише за наявності висо-
кокваліфікованих фахівців, що обізнані з умовами ринку 
та спроможні надавати конкурентоспроможні послуги. 
Своєю чергою, конкурентоспроможність визначається 
рівнем накопиченого кадрового та організаційного по-
тенціалів. У контексті визначення стратегічних ресурсів 
знання, здібності, досвід, високоякісний менеджмент 
виступають стратегічним ресурсом туристичного під-
приємства, які відповідають умовам унікальності. З цьо-
го приводу наведемо слова С. Скобкіна, який стверджує, 
що «… тільки накопичивши знання і досвід з управління 
об'єктами індустрії гостинності, можна отримати недо-
ступне конкурентам знання, що робить унікальними 
здатності підприємства у використанні й інших його 
ресурсів. Знання та досвід сьогодні є найважливішим 
стратегічним ресурсом будь-якого підприємства» [9]. 
Своєрідну інтегративну функцію в накопиченні стра-
тегічних ресурсів туристичного підприємства відіграє 
менеджмент. 
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ВИСНОВКИ 
Значна кількість наукових праць у сфері ресурс-

ного підходу до стратегічного планування та аналізу 
дозволила виявити можливості розвитку фінансового 
потенціалу підприємств на підставі використання стра-
тегічних фінансових ресурсів. 

У статті дістало подальшого розвитку: вдоскона-
лення категоріально-понятійного апарату в контексті 
уточнення понять «стратегічні фінансові ресурси», під 
якими слід розуміти специфічні для підприємства ак-
тиви, які відповідають критеріям неоднорідності, комп-
ліментарності, унікальності, можливості генерувати 
майбутні ренти та виступають джерелом забезпечення 
конкурентних переваг. Доведено, що досягнення синер-
гетичного ефекту при реалізації фінансового потенціалу 
підприємства можливо лише при поєднанні стратегічних 
фінансових ресурсів з іншими елементами фінансового 
потенціалу (кадровою, організаційною та інформацій-
ною складовими). Це сприятиме зростанню фінансового 
потенціалу підприємства та забезпеченню стійких кон-
курентних переваг.                     
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