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М
ожливості підприємства щодо подальшого 

розвитку, виконання своїх зобов’язань ви-

значаються, перш за все, його фінансовим 

потенціалом, який свідчить не тільки про наявність 

достатнього для забезпечення стабільності здійснен-

ня господарської діяльності обсягу фінансових ре-

сурсів, але і про якість управління даними ресурсами. 

Потужний фінансовий потенціал підприємства 

фактично гарантує його успішну діяльність на ринку. 

Рівень фінансового потенціалу виступає важливим 

індикатором доцільності здійснення фінансових ін-

вестицій та ризику надання підприємству кредитів. 

Саме тому дуже важливим є питання підбору інстру-

ментарію з метою оцінки фінансового потенціалу під-

приємства, що сприятиме визначенню внутрішніх та 

зовнішніх можливостей господарюючого суб’єкта, 

виявленню прихованих резервів підвищення резуль-

тативності його діяльності.

Теоретико-методичні та практичні засади оцін-

ки фінансового потенціалу підприємства знайшли 
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своє відображення в працях багатьох вітчизняних 

і зарубіжних економістів. Серед них Т. Назарова,  

Г. Корнійчук, В. Гросул, Т. Колєсник, В. Шкромида,  

Т. Трусова, І. Саух, Л. Сухова, П. Фомін та ін. Їхні до-

слідження сконцентровано переважно на методах і 

методичних підходах до вирішення окремих техніч-

них питань такої оцінки. Разом з тим, подальшого 

уточнення потребує система показників оцінки фі-

нансового потенціалу підприємства, яка є основою 

визначення його рівня. 

Метою статті є критичний аналіз існуючого 

методичного інструментарію оцінки фінансового по-

тенціалу підприємства та розробка пропозицій щодо 

його вдосконалення.

Е
фективне управління фінансовим потенціалом 

підприємства неможливе без об’єктивної та 

якісної його оцінки. Дослідження показали, що 

представлені в економічній літературі методичні під-

ходи до оцінки фінансового потенціалу підприємства 

можна об’єднати у дві групи:

1) оцінка рівня потенціалу на основі викорис-

тання фінансових показників;

2) вартісна оцінка фінансового потенціалу під-

приємства.

Для цілей оцінки фінансового потенціалу під-

приємства використовується широке коло прийомів 

та методів. Застосування кожного з них обумовлене в 

основному двома обставинами: 

1) тим, як інтерпретує автор методики сутність 

фінансового потенціалу підприємства та проводить 

його логічну структуризацію, тобто які елементи 

включає до складу; 

2) колом завдань, які стоять перед такою оцінкою.

Так, на думку Г. В. Ситник і Н. Г. Хмельовської, 

оцінку фінансового потенціалу підприємства слід 

здійснювати на основі низки відносних показників 

(коефіцієнтів), які визначаються за кожним з його 

елементів. Автори виділяють такі елементи, що фор-

мують фінансовий потенціал підприємства: 1) потен-

ціал формування власних фінансових ресурсів; 2) по-

тенціал формування позикових фінансових ресурсів; 

3) рівень кадрового забезпечення фінансових служб; 

4) якість організації системи фінансового менедж-

менту; 5) якість інформаційної системи фінансового 

менеджменту; 6) якість системи фінансового аналізу; 

7) якість фінансового планування; 8) якість фінан-

сового контролю на підприємстві [1]. Узагальнення 

отриманих результатів розрахунків пропонується 

здійснювати шляхом побудови матриці, за якою мож-

на визначити рівень фінансового потенціалу підпри-

ємства (високий, середній, задовільний або низькій).

На наш погляд, результати такої оцінки будуть 

доволі неточними, адже лише частина із запропоно-

ваних для дослідження коефіцієнтів визначається за 

даними фінансової звітності, а інші – за результата-

ми спеціальних досліджень. Крім того, викликають 

сумніви доцільність та можливість визначення де-

яких з наведених коефіцієнтів, зокрема: коефіцієнт 

покриття зібраною інформацією потреб підприєм-

ства, швидкість надходження інформації, коефіцієнт 

охоплення груп показників, швидкість здійснюва-

ного аналізу, частка вчасно виявлених відхилень та 

ін. Низка наведених у роботі [1] показників взагалі 

не належать до коефіцієнтів (кількість аналізованих 

коефіцієнтів, частота оновлення інформаційної бази, 

абсолютні відхилення прогнозів від фактичних зна-

чень, періодичність здійснюваного контролю та ін.). 

Б
ільш обґрунтованою є думка В. А. Гросул і  

Т. С. Колєсник, які, виокремлюючи у складі 

фінансового потенціалу ресурсну складову та 

фінансові компетенції, пропонують науково-мето-

дичний підхід, що поєднує бальний, інтегральний  

і матричний методи.

Оцінку фінансового потенціалу підприємства 

науковці пропонують здійснювати в такій послідов-

ності:

1. Обґрунтування та розрахунок індикаторів 

оцінки фінансового потенціалу підприємства за кри-

теріями наявності фінансових ресурсів та рівня роз-

витку фінансових компетенцій.

2. Обґрунтування еталонних значень індика-

торів оцінки фінансового потенціалу підприємства 

(максимального та мінімального).

3. Стандартизація індикаторів оцінки фінансо-

вого потенціалу підприємства з використанням при-

йому лінійного масштабування.

4. Переведення стандартизованих показників 

у бальну систему вимірювання (бальний метод) за 

10-бальною шкалою.

5. Визначення інтегральних показників оцінки 

фінансового потенціалу за встановленими критерія-

ми з використанням адитивної моделі.

6. Позиціонування отриманих інтегральних оці-

нок у матриці «наявність фінансових ресурсів – рі-

вень розвитку фінансових компетенцій підприємств 

роздрібної торгівлі» з метою ранжування отриманих 

оцінок за рівнями фінансового потенціалу (високий, 

середній, низькій) [2, с. 119].

На особливу увагу заслуговує праця вчених [3], 

які визначають фінансовий потенціал як стосунки, що 

виникають на підприємстві щодо отримання макси-

мально можливого фінансового результату за умови:

 наявності власного капіталу, достатнього 

для виконання умов ліквідності й фінансової 

стійкості;

 можливості залучення капіталу в обсязі, не-

обхідному для реалізації ефективних інвес-

тиційних проектів;

 рентабельності вкладеного капіталу;

 наявності ефективної системи управління 

фінансами, що забезпечує прозорість поточ-

ного і майбутнього фінансового стану.
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Виходячи із сутності даної економічної кате-
горії П. А. Фомін та М. К. Старовойтов пропонують 
таку послідовність оцiнки фiнансового потенцiалу 
пiдприємства:

 визначення рiвня фiнансового потенцiалу 
пiдприємства та його характеристика (висо-
кий, середнiй, низький); 

 оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства 
за фiнансовими показниками (експрес-аналiз 
основних показникiв, що характеризують 
ліквідність, платоспроможність і фінансову 
стійкість підприємства);

 оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства 
за критерiєм «можливiсть залучення додатко-
вого капiталу» (iнвестицiйна привабливiсть 
підриємства); 

 оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства 
за критерiєм «наявнiсть ефективної системи 
управлiння фiнансами підприємства»;

 комплексна оцiнка фiнансового потенцiалу 
пiдприємства (комплексним методом на 
основi вагової значимості кожної складової).

Н
а наш погляд, описана методика розрахунку 
фiнансового потенцiалу пiдприємства дає 
можливість комплексно поглянути на ді-

яльність підприємства, а також виявити резерви на-
рощування фiнансового потенцiалу. Проте наведена 
система фінансових показників, що характеризують 
фiнансовий потенцiал підприємства, не містить інди-
каторів, які відображають рух фінансових потоків. 

Для оцінки рівня фінансового потенціалу запо-
бігання неплатоспроможності підприємств С. А. Пу - 
стовгар [4, с. 117] у рамках штучно виділених груп 
показників за компонентними складовими фінансо-
вого потенціалу підприємства (наявність фінансових 
ресурсів, можливість їх мобілізації, а також ефектив-
ність розподілу та використання) визначає показни-
ки-репрезентанти, що більш повно описують фінан-
совий потенціал підприємства. Для визначення рівня 
фінансового потенціалу підприємства науковець ви-
користовує кластерний аналіз.

Значно відрізняються від розглянутих методич-
них підходів до оцінки фiнансового потенцiалу під-
приємства пропозиції науковців [5; 6], які є прихиль-
никами вартісної оцінки його величини. 

Так, О. А. Николаєвська, враховуючи виділені 
нею складові фінансового потенціалу підприємства, 
оцінку його вартості пропонує проводити в такій по-
слідовності: 1) оцінка наднормативного чистого обо-
ротного капіталу; 2) оцінка наднормативного чистого 
довгострокового капіталу; 3) оцінка резерву позико-
вої спроможності [5]. Сукупна величина фінансового 
потенціалу підприємства розраховується простим 
підсумовуванням складових компонентів.

Група науковців [6, с. 108], розглядаючи фінан-
совий потенціал як прихований внутрішній резерв 

фінансових ресурсів, який забезпечує інерційність 

саморозвитку, самозбереження і самостійкості самої 
фінансової системи підприємства, пропонує визна-
чати його абсолютну величину додаванням величин 
запасу фінансової міцності, фінансового потенціалу, 
створюваного в результаті формування пасивно-
го капіталу, і фінансового потенціалу, створюваного  
в результаті використання капіталу.

Отже, можна видiлити основнi проблеми оцiнки 
фiнансового потенцiалу підприємства:

1. Наявність різних точок зору науковців щодо 
одиниць виміру фінансового потенціалу підприємства.

2. Вiдсутнiсть єдиного пiдходу до системи 
показникiв оцiнки фiнансового потенцiалу підпри-
ємства. Рiзнi автори пропонують використовувати 
абсолютнi, вiдноснi, iнтегральнi показники. Під час 
розробки системи показників дослідники переваж-
но схиляються до вибору традиційних показників 
фінансового стану підприємства, згрупованих за на-
прямами: структура та динаміка капіталу, фінансова 
стійкість, платоспроможність, ділова активність та 
рентабельність. 

3. Діючі нормативні документи з питань оцінки 
фінансового стану, які визначають порядок розрахун-
ку фінансових коефіцієнтів, не враховують змін, що 
відбулися у формах фінансової звітності підприємств. 

4. Відсутність методики оцiнки фiнансового 
потенцiалу підприємства, яка враховувала б увесь 
спектр якiсних та кiлькiсних чинників, що впли-
вають на рiвень фiнансового потенцiалу та варі-
юють залежно вiд галузi, виду дiяльностi, форми 
власності пiдприємства, тривалостi фiнансового та 
операцiйного циклiв тощо. 

Р
озв’язанню зазначених проблем певною мірою 
сприятиме запропонована нами система показ-
ників оцінки фiнансового потенцiалу підпри-

ємства, яка охоплює комплексне дослідження його 
складових (табл. 1). При цьому під фінансовим по-
тенціалом підприємства пропонується розуміти його 
можливості акумулювати фінансові ресурси, обсяг  
і структура яких забезпечать подальший розвиток, 
посилення фінансової безпеки та підвищення ринко-
вої вартості підприємства. 

Вважаємо, що фiнансовий потенцiал підприєм-
ства формують:

 ресурсна складова, яка оцінюється за по-
казниками наявності фінансових ресурсів, їх 
руху та джерел формування;

 можливості щодо додаткового залучення фі-
нансових ресурсів із зовнішніх джерел, які 
оцінюються за показниками інвестиційної 
привабливості, кредитоспроможності, діло-
вої активності та платоспроможності під-
приємства;

 внутрішні резерви нарощування фінансового 
потенціалу, які пов’язані з ефективністю ви-
користання матеріальних і трудових ресурсів 

підприємства.
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Таблиця 1

Система показників оцінки фiнансового потенцiалу підприємства

Складова фінансового потенціалу Показник

1. Фінансові ресурси

1) Показники наявності фінансових ресурсів:  
– обсяг наявних фінансових ресурсів;  
– нерозподілений прибуток.  
2) Показники руху фінансових ресурсів:  
– коефіцієнт співвідношення вхідного та вихідного фінансових потоків;  
– коефіцієнт рівномірності вхідного фінансового потоку;  
– коефіцієнт співвідношення доходів та зовнішніх надходжень.  
3) Показники джерел формування фінансових ресурсів:  
– коефіцієнт автономії;  
– коефіцієнт залежності від банківського кредитування;  
– коефіцієнт маневреності власного капіталу;  
– коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом.  
4) Показники розміщення фінансових ресурсів в активи:  
– частка активної частини основних засобів;  
– частка простроченої дебіторської заборгованості;  
– індекс постійного активу

2. Можливості щодо додаткового залучення 
фінансових ресурсів

1) Показники кредитоспроможності:  
– рентабельність капіталу;  
– рентабельність позикового капіталу;  
– коефіцієнт забезпечення кредитів.  
2) Показники інвестиційної привабливості:  
– дохід на акцію;  
– рентабельність інвестицій;  
– коефіцієнт дивідендних виплат;  
– рентабельність власного капіталу.  
3) Показники платоспроможності:  
– загальний коефіцієнт покриття;  
– проміжний коефіцієнт покриття;  
– коефіцієнт абсолютної ліквідності.  
4) Показники ділової активності:   
– коефіцієнт оборотності оборотних активів;  
– коефіцієнт оборотності капіталу;  
– коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;  
– коефіцієнт оборотності запасів

3. Внутрішні резерви нарощування 
фінансових ресурсів

1) Показники витратності діяльності:  
– рівень витрат операційної діяльності;  
– рівень фінансових витрат.  
2) Показники ефективності використання матеріальних і трудових 
ресурсів:  
– продуктивність праці;  
– фондовіддача;  
– швидкість обертання товарних запасів

Ф
ормуючи систему показників, які можуть 

використовуватись як оціночні індикатори 

фінансового потенціалу, ми намагалися роз-

межувати оцінку фінансового стану підприємства та 

оцінку його фінансового потенціалу, які відрізняють-

ся часовою спрямованістю результатів. Оцінка фінан-

сового стану має надати характеристику фінансовій 

діяльності підприємства з позицій досягнутих резуль-

татів на дату оцінки. Оцінка фінансового потенціалу 

має виявити наявні та латентні фінансові можливості, 

які забезпечать майбутні результати. [2, с. 70].

Особливості запропонованої системи оціноч-

них індикаторів фінансового потенціалу підприєм-

ства полягають у такому:

 до її складу увійшли не лише показники, що 

характеризують обсяг наявних фінансових 

ресурсів, а й показники, які визначають спро-

можність їх генерувати в майбутньому;

 за кожним з показників можна визначити 

його вплив (позитивний чи негативний) на 

фінансовий потенціал підприємства;
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 розрахунок показників здійснюється за да-

ними звітності підприємства;

 система показників забезпечує високу якість та 

надійність інформації, її неперервність, мож-

ливість динамічних і просторових порівнянь,  

а також однозначність інтерпретації [7, с. 6].

Дослідження показали, що для комплексної 

оцінки фінансового потенціалу підприємства можуть 

бути використані адитивні, мультиплікативні та рей-

тингові моделі [2, с. 120; 8. с. 115]. Враховуючи, що 

наведені показники оцінки фінансового потенціалу 

підприємства мають різні одиниці виміру, узагаль-

нення даних пропонується здійснювати в такій по-

слідовності:

1. Формування переліку показників.

2. Інтегральна оцінка кожної складової фінан-

сового потенціалу підприємства методом таксономії. 

3. Розрахунок інтегрального показника оцінки 

фінансового потенціалу як середньої арифметичної з 

інтегральних оцінок кожної його складової.

4. Визначення рівня фінансового потенціалу 

(низький, середній, високий) на основі методу «золо-

того перетину».

А
лгоритм таксономічного аналізу детально 

розглянутий нами у роботі [9, с. 112–115]. Іс-

тотною перевагою такого аналізу є викорис-

тання для розрахунків не суб’єктивних експертних 

оцінок, а фактичних даних, які містяться у звітності 

підприємства. Виокремлення інтегральної оцінки 

кожної складової фінансового потенціалу підпри-

ємства пов’язане з необхідністю виявлення слабких 

місць у його формуванні. Для визначення рівня фі-

нансового потенціалу підприємства запропоновано 

використання шкали, яка розроблена з урахуванням 

закону Фібоначчі або на основі методу «золотого пе-

ретину», згідно з яким усі зміни відбуваються на рівні 

38,2% та 61,8%.

Вважаємо, що запропонована методика може 

бути використана як для внутрішньої оцінки розви-

тку фінансового потенціалу підприємства, так і для 

порівняльного аналізу з підприємством-еталоном чи 

найближчим конкурентом.

ВИСНОВКИ

Якість розробки стратегії розвитку підприєм-

ства, прийняття управлінських рішень залежить від 

об’єктивності уявлення про можливості підприєм-

ства своєчасно і в повному обсязі фінансувати реалі-

зацію цілей і виконання завдань у всіх сферах діяль-

ності. Це обумовлює необхідність розробки методики 

комплексної оцінки фінансового потенціалу підпри-

ємства. Встановлено, що існуючи методичні підходи 

до оцінки фінансового потенціалу підприємства мож-

на об’єднати у дві групи: оцінка рівня потенціалу на 

основі використання фінансових показників і вартіс-

на оцінка фінансового потенціалу підприємства. Ви-

значивши основнi проблеми методичного інструмен-

тарію оцiнки фiнансового потенцiалу підприємства, 

розроблено систему його оціночних індикаторів. Для 

комплексної оцінки фінансового потенціалу підпри-

ємства запропоновано використання методу таксо-

номії. Подальші дослідження проблеми оцінки фінан-

сового потенціалу доцільно зосередити на розробці 

методики, яка враховувала б чинники зовнішнього 

впливу на фінансовий потенціал підприємства.          
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