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Филипенко О. М., Колєснік Т. С. Методичний інструментарій оцінювання фінансового потенціалу 
підприємства роздрібної торгівлі

Метою статті є обґрунтування методичного інструментарію, напрямків аналізу та оцінювання фінансового потенціалу під-
приємств роздрібної торгівлі. У ході дослідження визначено зміст стратегічного фінансового аналізу для підприємств роздрібної 
торгівлі. Доведено, що важливим напрямом стратегічного фінансового аналізу є дослідження фінансового потенціалу підпри-
ємств роздрібної торгівлі, яке запропоновано здійснювати за двома аспектами: 1) визначення наявності та достатності фінан-
сових ресурсів; 2) аналіз рівня розвитку фінансових компетенцій. Визначено завдання, які вирішуються під час оцінки фінансових 
можливостей підприємств. Обґрунтовано аналітичну систему оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, 
яка враховує стан ресурсної та компетентнісної складових фінансового потенціалу за критеріями наявності фінансових ресурсів, 
їх забезпеченості джерелами фінансування, а також рівня розвитку фінансових компетенцій. Це дозволило забезпечити комп-
лексність і системність дослідження внутрішніх фінансових можливостей підприємств роздрібної торгівлі. Для вивчення стану 
наявних фінансових ресурсів розроблено систему показників, що дозволяють дослідити ресурсну складову фінансового потенціалу 
за критеріями наявності фінансових ресурсів та їх забезпеченості джерелами фінансування. Основними складовими фінансових 
компетенцій підприємств роздрібної торгівлі визначено: компетенції із забезпечення платоспроможності, підвищення ділової 
активності та рентабельності, компетенції з вартісного управління. Для визначення рівня їх розвитку на підприємствах запро-
поновано систему оцінних показників. Дослідження зв’язку стану ресурсної складової фінансового потенціалу та розвитку фінан-
сових компетенцій пропонується проводити з використанням методу комбінаційного аналітичного групування.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансова стратегія, фінансовий аналіз, фінансові компетенції, система показників, інди-
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Fylypenko O. M., Koliesnik T. S. The Methodical Instrumentarium for Assessing the Financial Potential of the Retail 
Trade Enterprise

The article is aimed at substantiating the methodical instrumentarium, the directions of analysis and assessment of the financial potential of 
retail trade enterprises. In the course of research, the content of strategic financial analysis for retail trade enterprises is defined. It is proved 
that an important direction of strategic financial analysis is the study of the financial potential of retail trade enterprises, which is proposed to be 
carried out in view of two aspects: 1) determining the availability and sufficiency of financial resources; 2) analysis of the level of development 
of financial competencies. The tasks that are being solved during the assessment of financial capabilities of enterprises are defined. The analyti-
cal system for assessing the financial potential of retail trade enterprises is substantiated, which takes into account the status of both resource 
and competent components of financial potential according to the criteria for availability of financial resources, their provision with sources of 
financing, as well as the level of development of financial competencies. This allowed to ensure the complexity and systematicity in the research 
of internal financial capabilities of retail trade enterprises. To study the status of available financial resources, a system of indicators has been 
developed, allowing to investigate the resource component of financial potential according to the criteria for the availability of financial re-
sources and their provision by sources of financing. The main components of financial competencies of retail trade enterprises are: competences 
to ensure solvency, increase business activity and profitability, competence in value management. To define the level of their development, the 
enterprises were offered a system of estimating indicators. The research of communication of the status of the resource component of financial 
potential and the development of financial competencies is proposed to be carried out using the method of combination analytical grouping.
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Довгостроковість стратегічних фінансо-
вих цілей вимагає всебічного досліджен-
ня чинників фінансового середовища, 

вплив якого визначає умови реалізації фінансо-
вої стратегії. Через наявність часового лагу між 
розробкою та здійсненням стратегічно орієнто-
ваних фінансових заходів вивчення таких чин-
ників має бути спрямоване не стільки на конста-
тацію поточної ситуації на фінансових ринках, 
скільки на визначення тих тенденцій, слабкі сиг-
нали щодо виникнення яких можуть вплинути 
на ступінь реалізації фінансових цілей у майбут-
ньому. Вирішення такого завдання вимагає за-
стосування спеціальних методів і процедур, які в 
управлінській теорії та практиці отримали назву 
стратегічного аналізу.

Зважаючи на напрями фінансової стратегії, 
зміст стратегічного фінансового аналізу для під-
приємств роздрібної торгівлі має визначатися 
виявленням можливостей і загроз зовнішньо-
го фінансового середовища, а також аналізом і 
оцінкою фінансового потенціалу, що забезпечує 
внутрішні передумови реалізації цілей фінансу-
вання та інвестування. Якість оцінювання фі-
нансового потенціалу визначає якість управлін-
ня ним, а відповідно, і конкурентоспроможність 
підприємства, його ділову активність, ступінь 
реалізації економічних інтересів підприємства 
та його партнерів, стійкий фінансовий стан, кре-
дитоспроможність, інвестиційну привабливість 
підприємства.

Вагомий внесок у дослідження проблем ана-
лізу та оцінювання фінансового потенціалу під-
приємств під час формування фінансової стратегії 
здійснили Масляк О. І., Фомін П. А., Кудіна М. В.,  
Краснокутська Н. С., Бланк І. А. та інші.

Як свідчить аналіз публікацій, у вчених не-
має єдиної точки зору стосовно визначення кола 
завдань і системних показників як оцінних ін-

дикаторів фінансового потенціалу. Це обумов-
лює необхідність подальшого дослідження даної 
проблеми.

Метою статті є обґрунтування методич-
ного інструментарію, напрямків аналізу та оці-
нювання фінансового потенціалу підприємства 
роздрібної торгівлі.

Оцінка фінансового потенціалу будь-
якого підприємства є аналітичною про-
цедурою, що передбачає визначення 

цінності його фінансових можливостей за різних 
умов порівняння. Такі умови, на наш погляд, ви-
значаються колом завдань, які вирішуються під 
час оцінювання:

1) виявлення фінансових можливостей 
функціонування та розвитку за рахунок 
різних джерел;

2) визначення ступеня достатності наявних 
фінансових можливостей для реалізації 
поточних або стратегічних фінансових 
цілей;

3) встановлення повноти реалізації сфор-
мованих фінансових можливостей;

4) визначення збалансованості реалізації 
фінансових можливостей підприємства 
із іншими складовими його потенціалу;

5) вимірювання ефективності реалізації фі-
нансового потенціалу.

З нашої точки зори, цілям формування фі-
нансової стратегії більшою мірою відповідають 
перші два завдання, вирішення яких дозволить 
узгодити фінансові цілі з наявними ресурсами. 
Питання повноти, збалансованості та ефектив-
ності реалізації фінансового потенціалу, хоча  
і мають важливе значення під час моніторингу 
досягнення фінансових цілей, проте мають роз-
глядатися під час оцінки реалізації фінансової 
стратегії, а не її формування. 
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Зважаючи на коло визначених вище завдань, 
окремого дослідження потребує вивчення аналі-
тичних систем показників, які можуть викорис-
товуватися як оцінні індикатори наявності та до-
статності фінансового потенціалу. В економічній 
літературі під час розробки таких систем дослід-
ники переважно схиляються до вибору традицій-
них фінансових показників, згрупованих за на-
прямами: показники структури та динаміки капі-
талу, показники платоспроможності, фінансової 
стійкості, ділової активності та рентабельності 
[1–6]. З нашої точки зору, такий підхід не роз-
межовує оцінку фінансового стану підприємства 
та оцінку його фінансового потенціалу, що від-
різняються, перш за все, часовою спрямованістю 
результатів. Оцінка фінансового стану має нада-
ти характеристику фінансовій діяльності підпри-
ємства з позицій досягнутих результатів на дату 
оцінки. Оцінка фінансового потенціалу має ви-
явити наявні та латентні фінансові можливості, 
які забезпечать майбутні результати. 

Коло фінансових можливостей, відповідно 
до досліджень М. В. Кудіної, визначаєть-
ся «наявністю та доступністю фінансових 

ресурсів, тобто джерел фінансування» [7, с. 178]. 
Іншої точки зору дотримується Н. С. Краснокут-
ська, яка пропонує виділяти дві принципові скла-
дові фінансового потенціалу: фінансові ресурси 
та фінансові компетенції [8]. Фінансові ресурси 
можуть бути представлені «у формі грошових 
коштів, коштів у розрахунках і фінансових ін-
вестицій і сформовані за рахунок різних джерел 
(власного та позикового капіталу) та з викорис-
танням різних технологій і механізмів фінансу-
вання» [8, с. 32]. Використання цих технологій і 
механізмів залежить від рівня здатностей і ком-
петенцій фінансових менеджерів і визначає пев-
ний рівень ділової активності та рентабельності. 

Зважаючи на неоднорідність фінансового 
потенціалу, його оцінку для цілей формуван-
ня фінансової стратегії підприємств роздрібної 
торгівлі, на наш погляд, доцільно здійснювати за 
двома напрямами:

1) оцінка наявності та достатності фінансо-
вих ресурсів;

2) рівень розвитку фінансових компетенцій. 
Основним критерієм наявності фінансових 

ресурсів є їх вартість, збільшення якої за інших 
рівних умов свідчитиме про нарощення ресурс-
ної складової фінансового потенціалу. Найбільш 
повно система вартісної оцінки фінансового по-

тенціалу представлена у праці [8] і охоплює ви-
значення вартості грошових коштів і їх еквіва-
лентів, короткострокових фінансових інвестицій 
і коштів у розрахунках на дату оцінки. З нашої 
точки зору, така система показників, хоча і харак-
теризує наявні фінансові ресурси для цілей реалі-
зації фінансової стратегії, але має бути доповнена 
показниками структури капіталу та фінансової 
стійкості з метою визначення пріоритетних для 
підприємства джерел фінансування та перспек-
тив щодо їх залучення. Дійсно, якщо наявні фі-
нансові ресурси сформовані переважно за раху-
нок кредиторської заборгованості та банківських 
кредитів, а чистий прибуток недостатній не тіль-
ки для цілей розвитку, але і функціонування, то 
розробка, наприклад, консервативної фінансової 
стратегії не буде мати вагомого підґрунтя. 

З урахуванням зазначеного вважаємо необ-
хідним для підприємств роздрібної торгів-
лі сформувати систему показників оцінки 

стану ресурсної складової фінансового потенціа-
лу, які характеризують його наявність і забезпе-
ченість джерелами фінансування, що наведено в 
табл. 1.

Як було визначено вище, другим напрямом 
оцінки фінансового потенціалу для цілей форму-
вання фінансової стратегії є його компетентнісна 
складова. На наш погляд, хоча природа цієї скла-
дової нематеріальна, а її характеристики (здат-
ності та компетенції фінансових менеджерів) 
не мають прямого вартісного виміру, проте для 
її оцінки може бути застосований результатний 
підхід. Виявляючи фінансові здатності (залучен-
ня капіталу, інвестування, забезпечення фінансо-
вої стійкості, платоспроможності тощо), фінан-
сові менеджери забезпечують отримання різних 
результатів. Наявність потужних фінансових 
компетенцій буде підтверджуватися стабільною 
платоспроможністю підприємства роздрібної 
торгівлі, його високою діловою активністю, під-
вищенням рентабельності власного капіталу. На-
томість, низький рівень досвіду та знань фахівців 
фінансової сфери незмінно призведе до проблем 
з розрахунками, невідповідності між операцій-
ними та інвестиційними потребами та наявними 
(або доступними) джерелами їх фінансування. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що оцін-
ка фінансових компетенцій потребує застосу-
вання не тільки експертних методів (наприклад, 
використання системи реляційних матриць [8]), 
але і системи статичних (фінансові коефіцієнти) 
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Таблиця 1 

Система показників оцінки стану ресурсної складової фінансового потенціалу підприємств  
роздрібної торгівлі 

Показник Методика розрахунку / умовні позначення Інформаційне  
забезпечення

Показники наявності фінансових ресурсів

Вартість наявних фінансових  
ресурсів (ФРн)

                          ФРн = ЗГК + ФІ + ДЗр + Вотр,  
де ФРн – вартість наявних фінансових ресур-
сів; ЗГК – залишок грошових коштів та їх екві - 
валентів на дату оцінки; ФІ – фінансові інвес-
тиції на дату оцінки; ДЗр – вартість дебітор-
ської заборгованості, реальної до погашення; 
Вотр – вартість отриманих векселів

Ф. № 1 (дод. 1 НП(С)БО 1); 
ф. № 5 «Примітки  
до фінан сової звітності»

Питома вага наявних фінансових 
ресурсів у загальній величині  
капіталу (ЧФР)

                                          ЧФР = ФРн : К,  
де К – вартість капіталу на дату оцінки

Показники забезпеченості фінансового потенціалу джерелами фінансування

Коефіцієнт автономії (Кавт)
                                           Кавт = ВК : К, 
де ВК – вартість власного капіталу на дату 
оцінки

Коефіцієнт залежності від банків-
ського кредитування (Кзал/бк)

                                          Кзал/бк = БК : К, 
де БК – величина банківських кредитів  
на дату оцінки

Власний оборотний капітал (ВОК)

                                         ВОК = ВК′ – НА, 
де ВК′– власний капітал (з урахуванням довго-
строкових зобов’язань); НА – необоротні 
активи

Ф. № 1 (дод. 1  
до НП(С)БО 1)

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу (Кман) Кман = ВОК : ВК

Коефіцієнт забезпеченості наявних 
фінансових ресурсів власним  
оборотним капіталом (КзабФР)

КзабФР = ВОК : ФРн 
Ф. № 1 (дод. 1 НП(С)БО 1); 
ф. № 5 «Примітки  
до  фінансової звітності»

та динамічних (індекси) показників. Ураховуючи, 
що побудова будь-якої системи оцінки вимагає 
відбору не всіх можливих показників, а лише най-
більш релевантних завданням оцінки, нами про-
понується для оцінки фінансових компетенцій 
використовувати показники, згруповані за чотир-
ма сферами фінансових компетенцій (табл. 2): 

1) забезпечення платоспроможності, від-
сутність або низький рівень якої в дов-
гостроковій перспективі призведе до 
проблем із погашенням боргів і нестачею 
джерел фінансування діяльності;

2) підвищення ділової активності, що вва-
жається одним із важливих резервів 
зменшення потреб у фінансуванні за ра-
хунок прискореного вивільнення коштів 
з обороту;

3) забезпечення рентабельності, від’ємний 
або низький рівень якої є свідченням не-
достатньої доходності інвестицій і може 
призвести до виходу власників із бізнесу;

4) управління вартістю бізнесу, що дозволяє 
узгодити інтереси власників і менедже-
рів, орієнтуватися в прийнятті рішень на 
критерії нарощення вартості вкладеного 
капіталу, а також завжди має стратегічну 
орієнтацію через часовий розрив у здій-
сненні витрат і отриманні реальних дохо-
дів на інвестиції.

Слід зазначити, що такі традиційні для фі-
нансового аналізу підприємств роздріб-
ної торгівлі показники, як оборотність 

товарних запасів і рентабельність товарооборо-
ту, нами не включено в авторську систему оцінки 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
ТО

РГ
ІВ

Л
І Т

А 
П

О
СЛ

УГ

153БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2020
www.business-inform.net

Таблиця 2 

Система показників оцінки фінансових компетенцій підприємств роздрібної торгівлі  
(на основі результатного підходу)

Напрям оцінки фінансових  
компетенцій Показник Інформаційне забезпечення

Забезпечення  
платоспроможності

Загальний коефіцієнт покриття; проміжний 
коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної 
ліквідності; динаміка коефіцієнтів

Ф. № 1 (дод. 1 до НП(С)БО 1)

Підвищення ділової активності

Оборотність активів; оборотність дебітор-
ської заборгованості; оборотність креди-
торської заборгованості; співвідношення 
оборотності кредиторської та дебіторської 
заборгованості; динаміка показників обо-
ротності

Ф. № 1, ф. № 2  
(дод. 1 до НП(С)БО 1);  
ф. № 5 «Примітки до фінансової 
звітності»

Забезпечення рентабельності

Величина та динаміка чистого прибутку; 
рентабельність інвестованого капіталу; 
рентабельність власного капіталу; динаміка 
показників рентабельності

Ф. № 1, ф. № 2 (дод. 1 до НП(С)БО)

Вартісного управління

Економічна додана вартість; точка страте-
гічного руйнування вартості; величина та 
темп зростання чистого грошового потоку; 
темп стійкого зростання

Ф. № 1, ф. № 2 (дод. 1 до НП(С)БО); 
ф. № 5 «Примітки до фінансової 
звітності»; матеріали управлін-
ського обліку

Джерело: складено за даними [6; 9; 10].

фінансових компетенцій через їх більшу залеж-
ність від рівня розвитку операційної складової 
потенціалу. І операційний прибуток, і товаро-
оборот, і товарні запаси визначаються, перш за 
все, умовами операційної діяльності торговель-
них підприємств: товарною пропозицією, її гнуч-
кістю, попитом на сформований операційними 
менеджерами асортимент, умовами співпраці з 
постачальниками тощо. Фінансові менеджери, 
навіть за високого рівня компетенцій, не мають 
важелів впливу на ці показники, а отже, застосо-
вувати їх під час оцінки фінансового потенціалу, 
з нашої точки зору, некоректно. 

З метою виявлення зв’язку стану ресурсної 
складової фінансового потенціалу та роз-
витку фінансових компетенцій, на наш 

погляд, доцільно застосовувати метод комбіна-
ційного аналітичного групування, що дозволяє 
здійснювати зіставлення різнорідних ключових 
показників. Ключовими показниками для такого 
зіставлення нами обрано: 
 питому вагу наявних фінансових ресур-

сів у загальній величині ресурсного по-
тенціалу (як характеристику наявності 
фінансових ресурсів); 

 коефіцієнт забезпеченості наявних фі-
нансових ресурсів власним оборотним 

капіталом (як характеристику забезпече-
ності джерелами фінансування);

 загальний коефіцієнт покриття (як ха-
рактеристику рівня розвитку фінансових 
компетенцій із забезпечення платоспро-
можності);

 приріст оборотності активів (як індика-
тор рівня розвитку компетенцій із підви-
щення ділової активності);

 рентабельність власного капіталу (як ха-
рактеристику фінансових компетенцій 
із підвищення доходності інвестованого 
капіталу);

 економічну додану вартість (як індикатор 
рівня розвитку компетенцій із управлін-
ня вартістю).

 Логіка вибору показників зумовлюється їх 
інформативністю для характеристики того чи 
іншого напряму, а також відсутністю прямого 
зв’язку між собою. 

ВИСНОВКИ
У ході дослідження визначено, що важливим 

напрямом стратегічного фінансового аналізу є до-
слідження фінансового потенціалу підприємств 
роздрібної торгівлі, яке для цілей формування їх 
фінансової стратегії запропоновано здійснюва-
ти за двома аспектами: визначення наявності та 
достатності фінансових ресурсів та аналіз рівня 
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розвитку фінансових компетенцій. Для вивчення 
стану наявних фінансових ресурсів розроблено 
систему показників, що дозволяють здійснити 
дослідження ресурсної складової фінансового 
потенціалу за критеріями наявності фінансових 
ресурсів та їх забезпеченості джерелами фінан-
сування. Основними складовими фінансових 
компетенцій підприємств роздрібної торгівлі, які 
мають бути прийняті до уваги під час розробки 
фінансової стратегії, визначено компетенції із за-
безпечення платоспроможності, підвищення ді-
лової активності та рентабельності, компетенції 
з вартісного управління. Для визначення рівня їх 
розвитку на підприємствах запропоновано систе-
му оцінних показників. Дослідження зв’язку ста-
ну ресурсної складової фінансового потенціалу та 
розвитку фінансових компетенцій пропонується 
проводити з використанням методу комбінацій-
ного аналітичного групування. 

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у можливості вдосконалення запропонова-
ного методичного інструментарію оцінки фінан-
сового потенціалу за рахунок урахування впливу 
чинників зовнішнього середовища на фінансовий 
потенціал підприємств роздрібної торгівлі.         
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