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В статье выявлены основные тенденции и особенности финансового потенциала предприятия,
определены его сущность, составляющие и методика оценки финансового потенциала. Особое
внимание уделено методам оценки стоимости финансового потенциала предприятия согласно
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финансового потенциала предприятия применяют определенные модели или совокупность
моделей и методик. Проведенное исследование различных подходов к оценке финансового
потенциала показало, что больше всего соответствует сложившимся принципам и целям
методика оценки финансового потенциала предприятия, предложена П. А. Фоминым,
М. К. Старовойтовым. Также в исследовании определены некоторые основные проблемы оценки
финансового потенциала. Предложены соответствующие рекомендации.
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Постановка проблеми. У сучасних умoвах гoспoдарювання прoмислoвi
пiдприємства пoвиннi адекватнo реагувати на ринкoвi змiни. У зв’язку з цим
неoбхiднo збiльшувати oбсяги вирoбництва, рацioнальнo викoристoвувати
трудoвi, вирoбничi та матерiальнi ресурси, врахoвуючи нoвi суспiльнi пoтреби
та найважливiшi їхнi чинники, а такoж забезпечувати динамiзм власнoгo
фiнансoвoгo пoтенцiалу. Нинiшнi технoлoгiї, за дoпoмoгoю яких пiдприємствo
мoже oцiнювати свiй пoтoчний стан i вирoбляти ефективнi та результативнi
стратегiї майбутньoгo рoзвитку, зазнають значних змiн. У зв'язку з цим рiзкo
пoстає питання прo вибiр iнструментарiю аналiзу та oцiнки фiнансoвoгo
пoтенцiалу пiдприємства, який дoзвoлить oперативнo визначати внутрiшнi
мoжливoстi i слабкoстi пiдприємства, виявляти прихoванi резерви з метoю
пiдвищення ефективнoстi йoгo дiяльнoстi.
Аналiз oстаннiх дослiджень i публiкацiй. В даний час застосовуються
рiзнi методи оцiнки фiнансового потенцiалу. Питаннями оцiнки фiнансового
потенцiалу пiдприємства займалися як вiтчизнянi, так i зарубiжнi вченi, такi
як І. Каращук, О. Маслак, Н. Мiценко, А. Мед, О. Парацiй, Ю. Гончарова,
О. Дiдченко, Є. Плаксiн, Г. Ткачук, П. Фомiн, М. Старовойтов та iн. У
лiтературi досить багато уваги акцентується на термiнологiчному та
класифiкацiйнoму аспектах прoблеми, але недoстатньo уваги вiдвoдиться
метoдичнoму забезпеченню оцінювання фінансового пoтенцiалу.
Постановка завдання. Метою статтi є розгляд сутностi фiнансового
потенцiалу пiдприємства та виявлення найбiльш поширених методiв його
оцiнки.
Виклад основного матерiалу. У науковому дискусi присутнє розмаїття
уявлень про фiнансовий потенцiал пiдприємств. Фiнансовий потенціал – це
агреговане уявлення системи кiлькiсних i якiсних показникiв, що
характеризують фiнансовий потенцiал економiчної системи як на поточний
момент часу, так i на перспективу.
У науковiй лiтературi [1; 6; 11] до фiнансового потенцiалу вiдносять як
обсяг всiх наявних фiнансових ресурсiв пiдприємства, так i можливiсть їх
ефективного розподiлу. У вузькому розумiннi ототожнюють фiнансовий
потенцiал з потенцiйними фiнансовими показниками виробництва, в
широкому – з вiдносинами, що виникають на пiдприємствi з приводу
досягнення максимально можливого фiнансового результату. Найбiльш
поширеним є ресурсний пiдхiд до визначення сутностi фiнансового
потенцiалу, менш поширеним – ототожнення його з показниками стабiльностi
фiнансового стану пiдприємства – лiквiдностi, фiнансової стiйкостi,
платоспроможностi i т.iн.
Складовими фiнансового потенцiалу є внутрiшнiй фiнансовий потенцiал
(валовi накопичення, дохiднiсть пiдприємств, джерела грошових надходжень,
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показники балансу, капiтал пiдприємства) та зовнiшнiй фiнансовий потенцiал
(iнвестори пiдприємства, фiнансовi iнститути, страховi компанiї та iн.).
Пiд оцiнкою фiнансового потенцiалу пiдприємства слiд розумiти
визначення величини фiнансових ресурсiв i можливостей, якими володiє i
розпоряджається пiдприємство, а також економiчний результат їх
ефективного використання. Оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства
дозволяє виявити найбiльш значнi проблеми у фiнансовiй дiяльностi
пiдприємства, встановити причини їх виникнення, визначити напрями
покращення
фiнансових
результатiв
i
забезпечити
стабiльнiсть,
конкурентоспроможнiсть та iнвестицiйну привабливiсть органiзацiї [3, с. 124].
Методика оцiнки фiнансового потенцiалу пiдприємства повинна бути
простою, але дозволяти отримувати максимально якiсну iнформацiю про його
поточний стан.
Сучаснi концепцiї дослiдження фiнансового потенцiалу пiдприємства
застосовують певнi моделi або сукупнiсть моделей та методик. Зокрема,
В. О. Кунцевич, проаналiзувавши методичну основу дiагностики фiнансового
потенцiалу пiдприємства, видiлив такi методи: метод застосування
iнтегральної (факторної) моделi; метод експертних оцiнок фiнансових
коефiцiєнтiв або фiнансових iндикаторiв; комбiнований метод [2, с. 69].
Автор зауважив, що найефективнiшим методом дослiдження фiнансового
потенцiалу пiдприємства є комбiнований. Вiн поєднує детермiнованi
математичнi залежностi мiж iндикаторами та факторами, а також враховує
вплив зовнiшнього та внутрiшнього середовищ i рiвень менеджменту на
пiдприємствi.
О. Дiдченко та Є. Плаксiн видiляють три групи методiв оцiнки вартостi
фiнансового потенцiалу пiдприємства:
- витратний (майновий) – визначає вартiсть об'єкта за сумою витрат на
його створення та використання;
- порiвняльний (ринковий) – визначає вартiсть на базi зiставлення з
аналогами, що вже були об'єктами ринкових угод, пройшли певнi процедури
оцiнки;
- результатний (дохiдний) – оцiнює вартiсть об'єкта на засадi величини
чистого потоку позитивних результатiв вiд його використання [8].
При оцiнцi вартостi потенцiалу пiдприємства залежно вiд цiлей оцiнки,
вартостi, поставлених умов, стану самого об'єкта i стану економiчного
середовища використовують поєднання двох-трьох методiв найбiльш
доречних у данiй ситуацiї:
- методи дисконтованих грошових потокiв, ринку капiталу i галузевих
коефiцiєнтiв орiєнтованi на оцiнку пiдприємства, як дiючого i такою, що буде
надалi функціонувати;
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- методи чистих активiв i угод, навпаки, застосовуються у випадку, коли
iнвестор намагається закрити компанiю або iстотно скоротити обсяг її
випуску;
- метод капiталiзацiї варто застосовувати до тих компанiй, що встигли
нагромадити активи в результатi капiталiзацiї їх у попереднi перiоди; цей
метод найбiльш адекватний при оцiнцi "зрiлих" за своїм вiком компанiй.
Ю. С. Гончарова видiляє наступнi методи оцiнки фiнансового потенцiалу
пiдприємства: 1) комбiнований метод; 2) метод рiвневої iнтегральної оцiнки;
3) метод вирiвнювання; 4) експертний метод [7].
На думку Н. Г. Мiценко, для оцiнки фiнансового потенцiалу пiдприємства
застосовуються такi методи:
експрес-аналiзу за допомогою основних
фiнансових показникiв; комплексного аналiзу на основi системи аналiтичних
коефiцiєнтiв; застосування iнтегральної (факторної) оцiнки (моделi);
комбiнований метод та інші [4, с. 213].
До методiв оцiнки фiнансового потенцiалу А. Мед та М. Шухман [9]
вiдносять:
- горизонтальний аналiз, який полягає в побудовi однiєї з декiлькох
аналiтичних таблиць, у яких абсолютнi показники доповнюються вiдносними
темпами зростання, при цьому цiннiсть результатiв горизонтального аналiзу
iстотно знижується в умовах iнфляцiї;
- вертикальний аналiз - показує структуру засобiв пiдприємства i їх
джерел;
- коефiцiєнтний аналiз базується на iнтегральній рейтинговій оцiнці
фінансового потенціалу підприємства, обчисленні основних коефiцiєнтiв
(коефiцiєнт фiнансової незалежностi, загальної лiквiдностi, самофiнансування
та iн.);
- експрес-аналiз грунтується на поточному аналiзі основних показників
діяльності підприємства.
Серед наявних у лiтературi поглядiв на комбiнований пiдхiд до оцiнювання
фiнансового потенцiалу пiдприємства особливої уваги заслуговують працi
П. А. Фомiна, М. К. Старовойтова [12], О. В. Парацiй [5], які пропонують
здiйснювати оцiнку фiнансового потенцiалу пiдприємства за такими етапами:
- визначення рiвня фiнансового потенцiалу пiдприємства та його
характеристика (високий, середнiй, низький);
- оцiнка
фiнансового
потенцiалу
пiдприємства
за
фiнансовими
показниками (експрес-аналiз основних показникiв, що характеризують
лiквiднiсть, платоспроможнiсть i фiнансову стiйкiсть пiдприємства);
- оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства за критерiєм "можливiсть
залучення додаткового капiталу" (iнвестицiйна привабливiсть піприємства);
- оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства за критерiєм "наявнiсть
ефективної системи управлiння фiнансами пiдприємства";
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- комплексна оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства (комплексним
методом на основi вагової значимостi кожної складової) [6, с. 19].
Проведене дослiдження рiзних пiдходiв до оцiнки фiнансового потенцiалу
показало, що найбiльше вiдповiдає сформованим принципам i цiлям методика
оцiнки
фiнансового
потенцiалу
пiдприємства,
яка
запропонована
П. А. Фомiним, М. К. Старовойтовим [12].
Для визначення рівня фiнансового потенцiалу підприємства пропонують
проводити експрес-аналiз основних показникiв, що характеризують
лiквiднiсть, платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть пiдприємства порiвняно
з пороговими значеннями (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтингова оцiнка фiнансового потенцiалу пiдприємства
за фiнансовими показниками*
Найменування показника
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
Коефiцiєнт фiнансової залежностi
Коефiцiєнт забезпеченостi власними
оборотними засобами
Коефiцiєнт самофiнансування
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Рентабельнiсть сукупних активiв
Рентабельнiсть власного капiталу
Ефективнiсть використання активiв для виробництва
продукцiї

Високий
рiвень ФПП
>0.5
<0.3

Середнiй
рiвень ФПП
0.3–0.5
0.3–0.5

Низький
рiвень ФПП
<0.3
>0.5

>0.1

0.05–0.1

<0.05

>1
>2.0
>0.8
>0.2
>0.1
>0.15

0.5–1
1.0–2.0
0.4–0.8
0.1–0.2
0.05–0.1
0.1–0.15

<0.5
<1.0
<0.4
<0.1
<0.05
<0.1

>1.6

1.0–1.6

<1.0

*Джерело: [12]

Авторами дано стислу характеристику рiвнiв фiнансового потенцiалу
пiдприємства. Так, дiяльнiсть пiдприємства з високим рiвнем фінансового
потенціалу підприємства прибуткова, фiнансовий стан – сталий. Дiяльнiсть
пiдприємства з середнiм рiвнем фінансового потенціалу підприємства
прибуткова, але його фiнансова стабiльнiсть дуже чутлива до змiн
як у внутрiшньому, так i в зовнiшньому середовищi. Якщо пiдприємство
фiнансово нестабiльне, воно має низький рiвень фiнансового потенцiалу.
Вчені В. В. Турчак та С. Д. Чижинська [6, с. 51] пропонують використання
методики комплексної рейтингової оцiнки, яка полягає у порiвнянні системи
показникiв, якi характеризують фiнансовий стан пiдприємства з еталонним
пiдприємством, що має найкращi результати за досліджуваними показниками.
Ця методика передбачає: збiр i обробку аналiтичної iнформацiї за звiтний
перiод; вибiр i обґрунтування системи показникiв, що використовуються для
комплексної порiвняльної рейтингової оцiнки; розрахунок пiдсумкового
показника рейтингової оцiнки; класифiкацiю i ранжування пiдприємств за
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рейтингом. Рейтингова оцiнка може проводитись з використанням матричних
моделей, за допомогою яких можна отримати єдиний iнтегральний показник.
На наш погляд, проведене нами дослідження дозволяє видiлити основнi
проблеми оцiнки фiнансового потенцiалу підприємства:
1. Вiдсутнiсть єдиного пiдходу до структури (напрямiв) аналiзу
фiнансового потенцiалу, затвердженого на законодавчому рiвнi. Процес
оцiнки ускладнюється наявнiстю достатньо великої розмаїтостi етапiв аналiзу.
Кiлькiсть напрямiв аналiзу фiнансового потенцiалу коливається вiд 4 до 10,
тобто структура аналiзу та склад роздiлiв її методики можуть бути рiзними та
залежить вiд завдань, якi необхiдно вирiшити за рахунок результатiв аналiзу.
Накладає вiдбиток також галузь господарської дiяльностi, форма власностi
пiдприємства, види дiяльностi тощо. Основнi питання виникають стосовно
показникiв
платоспроможностi
та
лiквiдностi;
прибутковостi
та
рентабельностi; дiлової активностi. Існують дiаметрально протилежнi
пiдходи: в першому випадку показники платоспроможностi та лiквiдностi
розглядаються як одна група показникiв, в другому – як двi рiзнi групи. Це
стосується також показникiв прибутковостi та рентабельностi.
2. Вiдсутнiсть методичного пiдходу до оцiнки ефективностi органiзацiї
процесiв постачання та збуту продукцiї. Як показують результати
дослiдження iснуючих пiдходiв до оцiнки фiнансового потенцiалу, нi один iз
напрямiв аналiзу не передбачає проведення оцiнки ефективностi органiзацiї
процесiв господарської дiяльностi, зокрема, процесу постачання та збуту
продукцiї. На наш погляд, такий аналiз можна було б передбачити у складi
аналiзу дiлової активностi пiдприємства. Дослiдження методичних пiдходiв
аналiзу фiнансового потенцiалу показали їх вiдмiннiсть один вiд одного
пiдбором показникiв та навiть методикою їх розрахунку, тобто набiр
показникiв може бути вiльним, для досягнення кiнцевої мети – можливості
достовiрної оцiнки фiнансового потенцiалу пiдприємства.
3. Вiдсутнiсть єдиного пiдходу до пiдбору системи показникiв для оцiнки
фiнансового потенцiалу за складом, кiлькiстю та розмiрнiстю. Кiлькiсть
показникiв фiнансового стану коливається вiд 15 до 49. Рiзнi автори
пропонують використовувати абсолютнi, вiдноснi, iнтегральнi, констатуючi,
динамiчнi та порiвняльнi показники. Одночасне використання рiзних за
розмiрнiстю показникiв ускладнює узагальнення результатiв оцiнки
фiнансового потенцiалу. Окремо розрахованi в результатi аналiзу показники
потребують узагальнення з метою оцiнки рiвня фiнансового потенцiалу.
4. Некоректнiсть
оцiнки
фiнансового
потенцiалу
за
допомогою
узагальнюючих показникiв у зв’язку iз нестабiльнiстю економiки.
Перелiк дослiджених проблем можна доповнити за рахунок необхiдностi
вдосконалення iнформацiйного забезпечення та потреби впровадження
системи внутрiшнього контролю фiнансового потенцiалу пiдприємства [10].
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Для ефективного оцiнювання фiнансового потенцiалу необхiдно розробити
єдинi методичнi пiдходи до аналiзу фiнансового потенцiалу пiдприємств
промисловостi, якi будуть затвердженi на законодавчому рiвнi. При цьому
вважаємо необхiдним розробити: напрями аналiзу фiнансового потенцiалу;
перелiк показникiв за кожним напрямом аналiзу та методику їх розрахунку;
методичний пiдхiд до узагальнення результатiв аналiзу фiнансового
потенцiалу та визначення рiвня фiнансового потенцiалу; модель прийняття
управлiнських рiшень щодо органiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйної дiяльностi
залежно вiд рiвня оцiнки фiнансового потенцiалу; облiковi регламенти
iнформацiйного забезпечення оцiнки фiнансового потенцiалу пiдприємства;
регламенти внутрiшнього контролю фiнансового потенцiалу підприємства [9].
Оцiнюючи рiзноманiтнi методики дослiдження (аналiзу, дiагностики,
монiторингу) фiнансового потенцiалу пiдприємства, зазначимо, що
використання окремого методичного пiдходу недостатньо, оскiльки широкий
спектр якiсних та кiлькiсних факторiв, що впливають на рiвень фiнансового
потенцiалу, варiюється залежно вiд галузi, виду дiяльностi, органiзацiйноправової форми пiдприємства, тривалостi фiнансового та операцiйного циклiв
тощо. Це зумовлює необхiднiсть формування iндивiдуального комплексного
пiдходу до дослiдження фiнансового потенцiалу пiдприємства в умовах
невизначеностi навколишнього середовища функцiонування та вiдповiдного
методичного iнструментарiю, вагоме мiсце в якому повиннi посiдати
економiко-математичнi методи i моделi. З огляду на комплекснiсть об’єкта
оцiнки, необхiдно застосовувати одночасно декiлькох методiв, що
забезпечать отримання результату, найбiльш релевантного цiлям оцiнки.
Висновки. Фiнансовий потенцiал пiдприємства визначають як сукупнiсть
фiнансових ресурсiв i можливостей пiдприємства, якi дають змогу
забезпечити визначений стратегiчний напрямок розвитку пiдприємства.
Фiнансовий потенцiал повинен забезпечити оптимальне фiнансування активiв
(ресурсiв) пiдприємства задля пiдвищення його ринкової вартостi,
формування стабiльностi та ефективної дiяльностi. Бiльшiсть проблем
дiагностики фiнансового потенцiалу досi не вирiшенi. До таких проблем
можна вiднести: недостатню обґрунтованiсть показникiв, що входять в
методики; обмеженiсть аналiзу тiльки оцiнкою вiдносних показникiв
(фiнансових коефiцiєнтiв) та iншi.
Кiлькiсне значення фiнансового потенцiалу пiдприємства залежить вiд
обсягу та структури фiнансових ресурсiв пiдприємства, а якiсна
характеристика визначається спiввiдношеннями мiж фiнансовими ресурсами
та джерелами їх формування; реалiзацiя фiнансового потенцiалу
детермiнована до певних можливостей та умов дiяльностi пiдприємства;
варiативнiсть обсягу i структури залежить вiд фiнансoвoгo стану пiдприємства
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та фiнансoвих результатiв йoгo дiяльнoстi; результатoм використання
фiнансового потенцiалу є обсяг чистих грошових потокiв пiдприємства.
Рiзними можуть бути методи фiнансового аналiзу пiдприємств, проте
можна сформувати принциповий пiдхiд до порядку розрахунку основних
оцiнних показникiв фiнансового потенцiалу. Це дозволить обґрунтувати в
подальших дослiдженнях методику оцiнки фiнансового потенцiалу,
iнтегрувати рiзноманiтнi i часто рiзноспрямованi змiни показників, оскiльки
результати оцiнки фiнансового потенцiалу використовуються як ввутрішніми,
так i зовнiшнiми користувачами. Крiм того, специфiка рiзних галузей
господарювання вимагає спецiалiзацiї. Кiнцевим результатом оцiнки за
нормативно встановленою методикою є прийняття управлiнських рiшень
стосовно пiдвищення фiнансового потенцiалу пiдприємства.
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The article revealed the basic trends and features of potential financial enterprises, defined its essence,
components and methods of assessment of financial potential. Particular attention is given to methods of
assessment of the potential financial value of the company according to the views of different scientists.
The conclusions that concept Modern research potential financial enterprises used the certain model or an
assembly of models and methods. Studied the different approaches to the estimation of financial potential
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enterprise potential, the proposed PA Fominym, MK Starovoitova. Also in the study of the problems
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