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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економічна практика показує, що в

умовах ринкового механізму функціонування ре�
зультати діяльності кожного підприємства бага�
то в чому залежать від ефективності системи уп�
равління. Висока ступінь динамічності та стоха�
стичності зовнішнього середовища, нестійкість та
невизначеність розвитку економічних процесів,
виступають джерелом загроз та ризиків, а в ціло�
му — формування несприятливих умов госпо�
дарської діяльності. Особливо вразливою до та�
ких змін виявилася фінансова сфера підприємств
реального сектора економіки. У зв'язку з цим
існує необхідність розвитку системи управління
фінансовим потенціалом на основі підвищення її
гнучкості та адаптивності до зовнішнього впли�
ву і загроз.

Для того, щоб знать, чим і як управляти, не�
обхідно визначити об'єкт управління, тобто оці�
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нити його певними кількісними параметрами.
Тому формування методичних засад оцінки
фінансового потенціалу агроформувань, адек�
ватних сучасним умовам їх функціонування, є од�
ним із ключових питань підвищення ефективності
системи його управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема управління фінансовим потен�
ціалом підприємств, у тому числі і питання його
оцінки, є предметом творчого наукового пошуку
багатьох вітчизняних та закордонних до�
слідників. Серед них слід відмітити праці Л. Вдо�
венко, О. Гудзь, Ю. Гудзь, М. Дем'яненка,
І. Зеліско, Ю. Лупенка, О. Непочатенко, П. Саблу�
ка, П. Стецюка, Н. Трусової, П. Фоміна [1—11].
Вони присвячені розробці теоретичних та мето�
дичних засад формування і розвитку фінансово�
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го потенціалу підприємств, аналізу та прогнозу�
ванню його структурних елементів, науково�ме�
тодичних основ забезпечення пропорційності та
динамічності розвитку фінансового потенціалу у
системному взаємозв'язку з іншими компонента�
ми відтворювального процесу. Разом з тим у кон�
турі методології оцінки фінансового потенціалу
дослідження сконцентровані переважно на ме�
тодах та методичних підходах до вирішення ок�
ремих технічних питань такої оцінки, що лише
фрагментарно описує зазначену проблему. Така
ситуація потребує розширення та поглиблення
досліджень актуальних питань проблематики ме�
тодології оцінки фінансового потенціалу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення системного анал�

ізу концептуального базису управління різними
видами потенціалу підприємства для формуван�
ня основних методологічних положень оцінки
фінансового потенціалу з урахуванням специфі�
ки діяльності вітчизняних агроформувань.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективне управління економічними проце�
сами не можливе без об'єктивної та якісної оці�
нки об'єкта управлінського впливу. Процес оці�
нки в управлінні представляє собою формуван�
ня закінченого уявлення про цінність та зна�
чимість цього об'єкта для суб'єкта управління. Він
базується на концепції зіставлення вигід і витрат
та застосуванні певних методичних інструментів
в залежності від функціонального призначення
об'єкта такої оцінки.

Важливість оцінки фінансового потенціалу
підприємства обумовлюється тим, що він апрок�
симує відтворювальний аспект його функціону�
вання, оскільки свідчить про спроможність гене�
рувати певний обсяг власних фінансових ре�
сурсів, які забезпечують перманентне здійснення
господарської діяльності підприємства та його
перспективний економічної розвиток. Крім того,
рівень фінансового потенціалу виступає важли�
вим індикатором доцільності вкладення фінансо�
вих ресурсів зовнішніх інвесторів та кредиторів
у виробничу й інвестиційну діяльність підприєм�
ства. Тому оцінку фінансового потенціалу в тій
чи іншій формі здійснюють всі суб'єкти фінансо�
вих взаємовідносин з підприємством.

Узагальнення результатів досліджень з про�
блематики управління фінансовим потенціалом
свідчить, що у зарубіжній та вітчизняні практиці
акумульований значний досвід його оцінки. Од�
нак цілісна загальноприйнята методологія тако�
го оцінювання допоки відсутня. Це обумовлено
кількома обставинами, найбільш суттєві серед
яких наступні.

По�перше, фінансовий потенціал складне та
багатопланове економічне явище, яке відносить�
ся до різних рівнів ієрархії управління економі�
кою і для кожного з цих рівнів має свою специф�
іку. Тому існує певна асиметрія у їх науково�ме�
тодичному забезпеченні. Найбільш розробленою
є теорія та методологія управління фінансовим
потенціалом на рівні регіону. Тоді, як для фінан�
сового управління підприємством методологіч�
на база цієї проблематики значно скромніша.

По�друге, як свідчать літературні джерела, у
багатьох вітчизняних підприємств, особливо кор�
поративного сектору, є власні розробки з цього
питання, однак вони не знаходять достатнього
публічного висвітлення оскільки відносяться до
об'єктів інтелектуальної власності цих підпри�
ємств.

По�третє, фінансовий потенціал підприєм�
ства є домінантною складовою конкурентного
потенціалу, інформація про який відноситься до
комерційної таємниці й суворо охороняється.
Тому публікації на цю тему сконцентровані пе�
реважно на методах та методичних підходах до
вирішення окремих технічних питань такої оцін�
ки.

Оскільки фінансовий потенціал є невід'ємною
складовою економічного потенціалу, то концеп�
туальні підходи, методи і прийоми до їх оцінки
мають спільну методологічну основу. Узагаль�
нення літературних джерел показує, що для цілей
оцінки потенціалу різних відкритих економічних
систем використовується широке коло прийомів
та методів. Застосування кожного з них обумов�
лене в основному двома обставинами: 1) тим як
інтерпретує автор методики сутність економіч�
ного потенціалу та проводить його логічну струк�
туризацією, тобто які елементи включає до скла�
ду; 2) колом завдань, які стоять перед такою оці�
нкою.

У концептуальні плані існують три підходи до
методики оцінки фінансового потенціалу: 1) ре�
сурсний як досягнутий рівень наявних фінансо�
вих ресурсів, або як сукупність та комбінацію ос�
танніх і джерел їх формування; 2) результатив�
ний, який визначається спроможністю генерува�
ти певний обсяг чи рівень позитивного результа�
ту; 3) результативно�ресурсний, який у різних
варіаціях комбінує методичні інструменти обох
попередніх концептуальних підходів [9]. Варто
вказати й на існування їх модифікації, яка вклю�
чає оцінку: 1) формування фінансових ресурсів;
2) їх залучення із зовнішніх джерел; 3) викорис�
тання наявних фінансових ресурсів [12].

Разом з тим, наявність істотної варіації автор�
ських підходів до визначення економічного по�
тенціалу та завдань його оцінки обумовили іс�
нування значної кількості групувальних ознак її
методичного інструментарію. Так, А.С. Молчан ви�
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діляє еквівалентний, функціональний, кореляц�
ійний, вартісний та комбінований методи [13],
П.А. Стецюк групує їх в методи вартісної оцінки
елементів потенціалу, нормативний (індикатив�
ний), індексний, ресурсно�регресійний, пріори�
тетної оцінки ресурсів [9], а Н.Я. Шкромида —
експрес�аналіз за допомогою основних фінансо�
вих показників, комплексний аналізу на основі
системи аналітичних коефіцієнтів, застосування
інтегральної (факторної) оцінки (моделі) та ком�
бінований метод [14]. Якісні характеристики, пе�
реваги та недоліки кожної з перелічених груп
методів та прийомів оцінки достатньо повно вис�
вітлені у спеціальній літературі [9], тому немає
потреби їх подальшого аналізу. Лише зауважи�
мо, що і в проведенні наукових досліджень, і на
практиці недостатньо обмежитись якоюсь однією
з цих груп. Кращі результати забезпечує їх ком�
плексне використання.

Усю сукупність підходів та методів оцінки
фінансового потенціалу за технологією їх побу�
дови можна умовно розділити на дві підгрупи:

1) підходи та методи, які дозволяють здійснити
його комплексну оцінку на основі конструюван�
ня і розрахунку інтегрального (узагальнюючого)
вимірника. При цьому необхідність інтегральної
рейтингової оцінки фінансового потенціалу
підприємства аргументується різноманіттям
фінансових процесів, множинністю фінансових
показників, відмінністю у рівні їх критичних оці�
нок, наявністю суттєвих відхилень від фактичних
значень, а також складнощами, які виникають в
оцінці фінансової стійкості підприємства [15];

2) підходи та методи, які базуються на сис�
темі показників і дозволяють оцінювати окремі
складові чи аспекти функціонування фінансово�
го потенціалу.

Є всі підстави констатувати, що більшість дос�
лідників проблематики оцінки фінансового по�
тенціалу відносяться до прихильників першого
підходу. Однак досить часто вони розходяться у
думках щодо складу вимірників, на основі яких
формується узагальнюючий індикатор рівня
фінансового потенціалу. Розглянемо найбільш
представницькі з них.

З практичної точки зору найбільше імпону�
ють ті методи і прийоми, які використовують об�
межене коло індикаторів. Такий підхід дозволяє
значно скоротити витрати часу на проведення
розрахунків і не створює додаткових труднощів
щодо інтерпретації отриманих результатів. Його
прихильниками є Л.С. Соколова, яка оцінку
фінансового потенціалу обмежує коефіцієнтом
поточної ліквідності, коефіцієнтом забезпече�
ності власними обіговими коштами та коефіціє�
нтом автономії [16], Е.В. Бєлова і Г.В. Ковальчук,
інструментарій оцінки яких включає показники
фінансової незалежності підприємства, його

фінансової стійкості та кредитоспроможності
(ліквідність) [17], а також колектив авторів
(О.Ю. Франциско, І.В. Затонська, А.А. Гусельні�
кова), система індикаторів яких включає коефі�
цієнти фінансової стійкості (коефіцієнт забезпе�
ченості власними засобами, коефіцієнт фінансо�
вої незалежності (автономії), коефіцієнт фінан�
сової стійкості) та показниками ліквідності (ко�
ефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швид�
кої ліквідності та коефіцієнт абсолютної лік�
відності) [18].

Однак такий підхід має й свої власні недоліки.
Він потребує додаткової аргументації щодо сут�
тєвості впливу вибраних показників на форму�
вання та використання фінансового потенціалу,
а також розмежування сфери компетенції окре�
мих вимірників, які використовуються не лише
для цілей такої оцінки. Все це обумовлює тенден�
цію до розширення інформаційної бази та залу�
чення додаткових показників.

Так, В.В. Ковальов кількісну оцінку фінансо�
вого потенціалу рекомендує визначати за показ�
никами ліквідності, платоспроможності, фінан�
сової стійкості, внутріфірмової ефективності, при�
бутковості, рентабельності та інвестиційної при�
вабливості фірми [19]. Т.Н. Толстих та Е.М. Ула�
нова розширюють цей набір до п'яти груп показ�
ників: 1) оборотності, 2) інтенсивності викорис�
тання ресурсів, 3) ліквідності 4) рентабельності
та 5) фінансової стійкості [20]. Варто зазначити,
що у останній пропозиції ряд показників не ма�
ють безпосереднього відношення до процесу уп�
равління фінансовим потенціалом, тому їх вклю�
чення до методики оцінки досить спірне. До того
ж на практиці включення тих чи інших із запро�
понованих показників до моделей оцінки фінан�
сового потенціалу потребує відповідної селекції
через наявність високого рівня автокореляції між
окремими з них [21].

Виходячи із запропонованого набору показ�
ників та їх критичного відбору, С.С. Затонська
пропонує доповнити розглянутий методичний
підхід ранжуванням підприємств за рівнем
фінансового ризику й віднесенням їх до певного
класу, виходячи з фактичних значень фінансо�
вих коефіцієнтів [22]. Представляється, що такий
підхід лише частково вирішує питання, оскільки,
в першу чергу, характеризує фінансово�еконо�
мічний стан підприємства. Останній активно ви�
користовується в якості важливого індикатора
доцільності формування та використання фінан�
сових ресурсів як самим підприємством, так і
його інвесторами та кредиторами. Тому безумов�
но є важливим компонентом оцінки фінансового
потенціалу підприємства. Разом з тим він зали�
шає поза увагою наявність фінансових ресурсів
та можливості їх формування (генерування) за
рахунок власних джерел.
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дичні підходи до оцінки фінансового потенціалу
які окрім фінансових показників включають ще
й індикаторів оцінки інших аспектів економічної
діяльності підприємств. Одними з перших його
застосували П.А. Фомин і М.К. Старовойтов, які,
взявши за основу десять фінансових показників,
долучили до оцінки фінансового потенціалу ще
й критерій "можливість залучення додаткового
капіталу" та розрахунок коефіцієнта комерцій�
ної репутації підприємства [11]. Нині такий підхід
має чимало прихильників [17; 23].

Очевидно, що в його концептуальній основі
лежить припущення про істотність впливу розши�
рення кількості оціночних вимірників на точність
розрахунків та рівень обгрунтованості їх резуль�
татів. Таке припущення є досить спірним і потре�
бує додаткової аргументації. Запропоновані авто�
рами індикатори, як правило, мають асиметрич�
ний та різнаправлений тренд, що ускладнює од�
нозначність їх інтерпретації. Крім того, суттєве
збільшення інформації не обов'язково забезпечує
адекватне підвищення якості результатів розра�
хунків. Тому кількість складників інтегрального
(узагальнюючого) показника оцінки фінансового
потенціалу має бути мінімальною, але достатньою
для забезпечення прийнятного рівня якості ре�
зультатів розрахунків.

Якщо методичний підхід, запропонований
П.А. Фоминим та М.К. Старовойтовим хоч і вик�
ликає деякі застереження, але в цілому прийнят�
ний для практичного застосування, то деякі з
пропозицій мають чисто академічний характер.
Наприклад, пропозицію щодо вимірювання
фінансового потенціалу за допомогою відносно�
го коефіцієнта або індексу на основі використан�
ня показників накопичувального характеру, яки�
ми "виступають: обсяг реалізації (виручка від
реалізації продукції, робіт, послуг); чисельність
працівників (показником, що відображає ефек�
тивність використання чисельності працівників,
виступає продуктивність праці); рівень оплати
праці; обсяг інвестицій за рахунок власних
коштів; первісна вартість основних фондів (по�
казник фондовіддачі); сума нарахованих диві�
дендів за певний період часу (норма дивіденду)"
[24, c. 44], а особливо результати розрахунків на
її основі, досить складно інтерпретувати. Звичай�
но запропоновані показники мають певне відно�
шення до управління фінансовим потенціалом.
Однак таке ж відношення вони мають і до інших
сторін господарської діяльності підприємства. До
того ж, запропоновані показники відносяться до
різних видів економічної оцінки.

На основі проведеного якісного аналізу та
узагальнення його результатів можна сформулю�
вати наступні методологічні положення оцінки
фінансового потенціалу підприємства.

Перше. Фінансовий потенціал детермінова�
ний та асоційований з економічною діяльністю
конкретного підприємства. З цього методологі�
чного положення випливає висновок, що в основі
його оцінки мають бути покладені не лише по�
казники, що характеризують обсяг наявних (на�
копичених) фінансових ресурсів, а й показники,
які визначають спроможність їх генерувати у
майбутньому. Тобто одним із елементів такої
оцінки виступає кумулятивний чистий грошовий
потік від усіх сфер господарської діяльності.

Друге. Фінансовий потенціал є системним
елементом, тобто він взаємопов'язаний з іншими
елементами оцінюваної економічної системи і від
них залежний. Тому в процесі його оцінки необ�
хідно враховувати досягнутий рівень економіч�
ного розвитку, який стосовно конкретної задачі
характеризується показниками його фінансово�
економічного стану.

Третє. Однією з функцій фінансового потен�
ціалу є спроможність залучати фінансові ресур�
си із зовнішніх джерел їх формування. Кредито�
ри та інвестори підприємства оцінюють його
фінансовий потенціал в основному за показни�
ками кредитоспроможності та платоспромож�
ності. З огляду на це компонентами оцінки фінан�
сового потенціалу мають ці показники.

Четверте. Важливим конститутивним атрибу�
том фінансового потенціалу є його динамічний
характер та детермінованість до просторових і
часових характеристики. Тому обов'язковим еле�
ментом оцінки має бути перспективний рівень за�
безпеченості господарської діяльності підприє�
мства фінансовими ресурсами.

П'яте. Модель оцінки фінансового потенціалу
повинна включати показники, які не протирічать
один одному та позбавлені автокореляції.

Шосте. До системи інформаційного забезпе�
чення оцінки фінансового потенціалу доцільно
включати показники, які забезпечують високу
якість та надійність інформації, її неперервність,
можливість динамічних та просторових по�
рівнянь, а також однозначність інтерпретації.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВ
И ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визначено, що для ефективного управління
економічними процесами підприємства актуаль�
ним є забезпечення об'єктивної та якісної оцін�
ки об'єкта управлінського впливу. Обгрунтова�
но необхідність проведення оцінки фінансово�
го потенціалу з позиції формування власних
фінансових ресурсів та взаємовідносин з учас�
никами фінансового ринку. Розкрито, що
відсутність загальноприйнятої методологічної
основи оцінки фінансового потенціалу під�
приємств обумовлена специфікою умов сучас�
ної економічної діяльності. Встановлено, що
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нині існує широке коло методичних підходів,
методів та інструментів оцінки фінансового по�
тенціалу підприємства. Доведено необхідність їх
комбінування в процесі дослідження та практич�
ної оцінки фінансового потенціалу. Сформуль�
овані найбільш важливі методологічні положен�
ня оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Подальші дослідження проблеми оцінки фінан�
сового потенціалу підприємств доцільно зосе�
редити на розробці методики визначення скла�
дових фінансового потенціалу, методів розра�
хунку їх кількісного виміру, обгрунтування
прийомів інтегрування в узагальнюючий вимір�
ник та інформаційного забезпечення такої ме�
тодики.
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