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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діагностика фінансового потенціалу в системі

фінансового менеджменту сьогодні набуває особли-
вої актуальності. Це зумовлено тим, що параметри
фінансового потенціалу визначають можливості та
інтенсивність подальшого розвитку виробничої, со-
ціальної та інших сфер підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню сутності та проблемам оцінювання
фінансового потенціалу підприємства присвячені на-
укові роботи таких вчених-економістів, як О. Белінсь-
кої, Р. Гильфердинга, А. Загороднього, В. Кунцевича,
О. Мельник, П. Пузирьової, Р. Толпежнікова та ін.
[1—9]. Однак, незважаючи на вагомі результати та до-
сягнення в теорії фінансового потенціалу підприєм-
ства, залишається низка проблем, а саме: об'єктом го-
стрих дискусій є сутність категорії "фінансовий по-
тенціал підприємства" та обгрунтування ключових
індикаторів його оцінювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізу економічних джерел та прак-

тики з поданої проблематики:
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У науковій статті уточнено сутність категорії "фінансовий потенціал підприємства". Представлено систему ключо-
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of key indicators of evaluation of financial potential of the companies comprising the following groups of indicators — indicators:
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— уточнити сутність категорії "фінансовий потен-
ціал підприємства";

— представити систему ключових індикаторів
оцінювання фінансового потенціалу підприємств. Для
довідки [2, с. 49]: індикатори — це ключові (базові)
показники, які формують орієнтири та відображають
тенденції розвитку окремих сфер підприємства чи
суб'єкта господарювання загалом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті аналізу літературних джерел з по-
даної проблематики [1—7] та існуючої практики, од-
нозначно необхідно погодитись з висновками П. Пу-
зирьової [7, с. 4], що у поглядах вчених-економістів
щодо тлумачення категорії "фінансовий потенціал"
існує неоднозначність та розбіжність. Одна група на-
уковців фінансовий потенціал ототожнює з фінансо-
вим капіталом ("становить гроші, що дають гроші" [8]),
а інша — з фінансовими ресурсами (сукупність коштів,
що перебувають у розпорядженні суб'єктів господа-
рювання і є джерелом їх виробничого та соціального
розвитку [9, с. 496]). Проте між поняттями "фінансо-
вий потенціал", "фінансові ресурси" та "фінансовий
капітал" є суттєва відмінність, яка проявляється че-
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рез: а) елементний склад; b) структуру; с) джерела
формування; d) фактори впливу (або чинники) на них
[2; 3, с. 267—268; 6, с. 6; 7, с. 4].

Поряд з тим, необхідно зазначити, що у науковій
літературі існує також математичний опис (або виз-
начення) фінансового потенціалу розвитку підприє-
мства набуває вигляду — формула (1) (В. Кунцевич)
[5, с. 127 — 129]:

FDP = f (A1, A2, A3) (1),
де FDP — фінансовий потенціал розвитку є пев-

ною функцією від аргументів А1, А2, А3;
А1 — наявні фінансові ресурси, їх обсяг, умови

залучення (у т.ч. власні та позикові), структура та ди-
наміка капіталу, а також її відповідність стратегічній
меті;

А2 — можливості щодо залучення фінансових
ресурсів у майбутньому (у коротко- та довготерміно-
вому періодах), сукупність факторів, які обумовлю-
ють таке залучення;

А3 — ефективність використання фінансових ре-
сурсів (поточна та прогнозована, яка визначає дина-
міку освоєння потенціалу та досягнення стратегічної
мети підприємством), у т.ч. прогнозовані та фактичні
показники результатів діяльності [5, с. 127—129].

Тут варто погодитись з думкою О. Мельник [2, с.
48], що запропоноване В. Кунцевичем тлумамення
категорії "фінансовий потенціал розвитку підприєм-
ства", є дещо суперечливим, оскільки у категорії "по-
тенціал" вже закладено передумови для розвитку.
Поряд з тим, в результаті опитування керівників ви-
робничо-господарських структур, встановлено, що
формула (1) характеризується низькою ймовірністю
її застосування в практичній діяльності через немож-
ливість формалізації окремих незалежних змінних
моделі, представлених науковцем.

Як свідчать результати вивчення та аналізу літе-
ратурних джерел за проблемою [1 — 9], визначення
поняття "фінансовий потенціал" концентрується на
таких ключових аспектах (підходах) [2, с. 49; 4, с. 278;
6, с. 7]:

— сукупність фінансових ресурсів (можливостей)
підприємства;

— можливості підприємства щодо залучення та
ефективного управління фінансовими ресурсами (ка-
піталом; грошовим капіталом; грошовими потоками;
фондами грошових коштів);

— забезпечення поточної та перспективної діяль-
ності підприємства;

— забезпечення досягнення тактичних та страте-
гічних цілей підприємства.

Узагальнюючи вищевикладені підходи, однознач-
но необхідно підтримати думку О. Мельник [2, с. 49],
що фінансовий потенціал підприємства — сукупності
наявних фінансових ресурсів та можливостей щодо
їхнього залучення, позики, нарощення та відтворен-
ня з метою досягнення стратегічних та тактичних
цілей суб'єкта господарювання (підприємства). Крім
цього, варто зазначити, що важливе місце у системі
забезпечення досягнення цілей підприємства (тактич-
них та стратегічних) належить людському чинникові
(освітньо-фаховому потенціалу (ОФП) персоналу).

"ОФП персоналу — можливості (природні
здібності, обдарованість), знання та уміння (освіта),
компетентність і практичні навички (фах), якими лю-
дина (найважливіший ситуаційний фактор) оволоді-
ла у навчальних закладах — НЗ (виходячи зі структу-
ри освіти) та за допомогою самоосвіти (теоретичний
аспект), а також у ході трудової діяльності (практич-
ний досвід) і які можна застосувати (або використа-
ти) у необхідному соціально-економічному спряму-
ванні, а саме для забезпечення формування та роз-
витку підприємства в перспективі" (!) (Р. Скриньковсь-
кий) [10, с. 6].

Аналіз літературних джерел [1—9] та виконані
дослідження дають змогу стверджувати, що система
індикаторів оцінювання фінансового потенціалу
підприємств включає (містить 11 груп індикаторів) [1,
с. 181—183; 2]:

1. Індикатори фінансової результативності (при-
буток, збиток).

2. Індикатори платоспроможності підприємства
(показники ліквідності, кредиторська заборгованість,
залишок коштів на розрахунковому рахунку та в касі
підприємства, сальдо бюджету руху грошових коштів
на кінець бюджетного періоду).

3. Індикатори кредитного забезпечення (балан-
сова вартість існуючого та потенційного майна
підприємства, обсяги депозитних резервів у банках,
фінансово-кредитних установах тощо).

4. Індикатори облігаційного забезпечення
підприємства (балансова вартість існуючого та потен-
ційного власного капіталу підприємства, обсяги га-
рантійного забезпечення 3-х осіб, витрати, пов'язані
з емісією облігацій).

5. Індикатори інвестиційного залучення (по-
тенційний обсяг інвестицій (реальних, фінансових),
обсяг прибутку на вкладений інвестиційний капітал,
структура власності).

6. Індикатори резервного забезпечення (обсяги
внутрішніх цільових фондів підприємства: інновацій-
ного, амортизаційного, резервного тощо).

7. Індикатори фінансової безпеки підприємств
(індикатори автономії, фінансового левериджу, кон-
трольний та блокуючий пакети акцій тощо).

8. Індикатори балансової та ринкової вартості
компанії (балансова та ринкова вартість компанії).

9. Індикатори сукупної акціонерної дохідності та
інвестиційної віддачі (рентабельність капіталовкла-
день, чистий дохід від інвестиційних вкладень, рин-
кова та номінальна вартість акцій).

10. Інтегральні індикатори виявлення загрози бан-
крутства (інтегральні індикатори банкрутства — двох-
факторна модель прогнозування банкрутства, модель
Альтмана — розрахунок Z показника; модель
Спрінгейта; прогнозна модель Таффлера; R-модель
прогнозування ризику банкрутства підприємства; мо-
дель Р. Ліса; модель Давидової—Бєлікова).

11. Індикатори технологічного та кібернетично-
го уявлення про систему індикаторів оцінювання
фінансового потенціалу підприємств, виходячи із
сутності, ролі та місця ОФП персоналу у даному
процесі [10].
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ
Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досв-

іду показало, що найбільш вдалим є трактування
фінансового потенціалу підприємства як сукупності
наявних фінансових ресурсів та можливостей щодо
їхнього залучення, позики, нарощення та відтворен-
ня з метою досягнення стратегічних та тактичних
цілей суб'єкта господарювання (підприємства). З'ясо-
вано, що система індикаторів оцінювання фінансово-
го потенціалу підприємств включає такі групи інди-
каторів: фінансової результативності; платоспромож-
ності підприємства; кредитного забезпечення; обліга-
ційного забезпечення підприємства; інвестиційного
залучення; резервного забезпечення; фінансової без-
пеки підприємств; балансової та ринкової вартості
компанії; сукупної акціонерної дохідності та інвес-
тиційної віддачі; виявлення загрози банкрутства
(інтегральні); технологічного та кібернетичного уяв-
лення про систему індикаторів оцінювання фінансо-
вого потенціалу підприємств.

 Перспективи подальших розвідок в обраному
напрямі полягають у формуванні методичних реко-
мендацій обчислення узагальнюючого (інтеграль-
ного) показника фінансового потенціалу підприє-
мства.
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