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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах 

трансформаційної економіки в системі управління 
підприємством значно зростає роль фінансів. 
Пояснюється це тим, що зараз переважна кількість 
вітчизняних підприємств опинилася в кризовому або 
близькому до цього становищі, яке характеризується 
різким погіршенням основних показників діяльності, 
і насамперед – фінансових показників. Саме динаміка 
зміни фінансових показників дозволяє визначити 
негативні тенденції, що несуть загрозу банкрутства.   

Фінансову діяльність підприємства можна 
розглядати як комплекс динамічних відносин як 
усередині підприємства, так і з навколишнім 
середовищем. Управління таким комплексом, тобто 
процесами формування, розподілу, використання 
фінансових ресурсів і витрачення грошових коштів, 
які протікають під впливом великої кількості 
дестабілізуючих чинників, гострого дефіциту часу 
на ухвалення рішення, багато в чому залежить від 
системи фінансового оцінювання та регулювання.  

В умовах інтернаціоналізації та глобалізації ви-
робництва, розвитку сучасних комунікаційних ін-
формаційних технологій фінанси стають найбільш 
рухливим економічним ресурсом, що визначає ди-
наміку й результати діяльності промислових під-
приємств. Вони є потужним фінансовим потенціа-
лом для оперативного й стратегічного впливу на 
виробничо-господарську ситуацію щодо швидкої 
зміни кон'юнктури внутрішнього й зовнішнього ри-
нків. У зв'язку з цим, однією з базових характерис-
тик економіки промислових підприємств незалежно 
від поставлених цілей – забезпечення конкуренто-

спроможності, безпеки, стабільності й сталого роз-
витку – є їх фінансовий потенціал. 

Фінансовий потенціал доцільно розглядати як 
найважливіший стратегічний інструмент сталого 
розвитку промислових підприємств, оскільки існу-
юча структура фінансових ресурсів, яка сформована 
на основі діючої законодавчої бази, по суті, не впли-
ває на ефективність їх виробництва в середньо – і 
довгостроковій перспективі й, тим самим, не дозво-
ляє оцінити можливості використання їх фінансово-
го потенціалу. У зв'язку з цим виникає об'єктивна 
потреба в розробці механізму управління фінансо-
вим потенціалом промислових підприємств, спря-
мованого на формування стратегічного вектора їх 
стійкого розвитку [1]. 

Даній науковій проблемі постійно приділяють 
увагу такі вітчизняні та закордонні вчені як І. Бланк 
[2], В. Геєць, Б. Данілішин, П. Єгоров, В. Ковальова, 
Т. Косова, Л. Костирко, А. Поддерьогін, В. Понома-
ренко, В. Савчук, О. Терещенко, Р. Фатхутдінов, М. 
Чумаченко, А. Чухно, А. Шеремет, М. Баканов, І. 
Балабанов, М. Мескон, Е. Альтман, Р. Тоффлер, Г. 
Тишоу, К. Беерман, Б. Колапс та інші. Однак, висо-
ко оцінюючи їх внесок у вирішення різних теорети-
чних і практичних питань управління фінансовим 
потенціалом промислових підприємств, слід зазна-
чити на відсутність комплексного, системного під-
ходу до їх розгляду.  

Багато проблем на сьогодні лишаються диску-
сійними й недостатньо розробленими, що не дозво-
ляє ефективно здійснювати управління фінансовим 
потенціалом промислових підприємств.  
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Метою дослідження є обґрунтування та апроба-
ція на прикладі промислового підприємства ПАТ 
„Кредмаш” методики кількісної оцінки фінансового 
потенціалу в рамках розробки концепції управління 
фінансовим потенціалом промислового підприємст-
ва і комплексу моделей його реалізації, спрямованих 
на формування й ефективне використання фінансо-
вих ресурсів в управлінні його діяльністю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
основу дослідження покладена ідея розробки конце-
птуальних положень забезпечення ефективної дії 
механізму управління фінансовим потенціалом під-
приємства. Процес інтеграції України в світовий 
економічний простір загострює та актуалізує питан-
ня управління наявними та потенційними можливо-
стями промислових підприємств.  

Підґрунтям реалізації інноваційно-інвестиційних 
можливостей підприємства, що визначають рівень 
його конкурентоспроможності в мінливих ринкових 
умовах, є фінансове забезпечення поточних та стра-
тегічних планів розвитку. 

Питання фінансового забезпечення є особливо 
актуальними в сучасних умовах для підприємств 
галузі машинобудування. Основною проблемою 
розвитку машинобудівних підприємств сьогодні є 
повільне оновлення технічної бази при високому 
ступені зносу основних виробничих фондів. У таких 
умовах фінансово-інвестиційні можливості підпри-
ємства визначають перспективи його інноваційного 
розвитку та можливості забезпечення і підтримки 
необхідного рівня конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Лише 
за умови розробки ефективного механізму управ-
ління фінансовим потенціалом підприємства мож-
лива його адаптація до постійних змін внутрішнього 
та зовнішнього середовища на основі забезпечення 
виробничої та фінансової гнучкості, обґрунтованої 
достатнім рівнем фінансових можливостей та наяв-
ністю реальних перспектив фінансового розвитку.  

Аналіз літературних джерел з теми дослідження 
показав, що фінансовий потенціал трактується не-
однозначно. Одна група вчених ототожнює фінан-
совий потенціал з фінансовими ресурсами, а друга – 
з фінансовим капіталом. Проте між ними є суттєва 
відмінність, яка проявляється через елементний 
склад, структуру, джерела формування та фактори 
впливу на них [3–6]. 

У роботі Ю.В. Сердюк-Копчекчі фінансовий по-
тенціал визначається як „сукупність фінансових ре-
сурсів, які беруть участь у промислово-
господарській діяльності  та характеризуються мож-
ливістю їх залучення для фінансування як майбут-
ньої діяльності промислових підприємств, так і їх 
стратегічних напрямків розвитку” [7].  

Різні підходи до визначення категорії „фінансовий 
потенціал” зумовлюють проблеми його кількісного 
виміру в умовах діяльності конкретних суб’єктів гос-
подарювання та обмеженість використання цього 
показника в процесі обґрунтування інвестиційної 
привабливості промислових підприємств. 

Проведені дослідження дозволили визначити фі-
нансовий потенціал як сукупність фінансових ре-
сурсів і можливостей підприємства, які дають змогу 

забезпечити визначений стратегічний напрямок роз-
витку підприємства. 

Фінансовий потенціал є складною, динамічною 
системою, елементи якої взаємозв’язані та взаємо-
обумовлені. Кожен з елементів залежить від рівня 
розвитку підприємства, конкурентної позиції, мож-
ливості залучення та поєднання окремих видів дже-
рел фінансування, ефективності системи управління. 

Управління фінансовим потенціалом – це поета-
пний процес впливу на фінансовий потенціал для 
збереження його стійкості або переходу із одного 
стану в інший у відповідності до цілей і мети діяль-
ності підприємства. Рівень наявного у підприємства 
фінансового потенціалу визначається обсягом та 
якістю накопичених у підприємства фінансових ре-
сурсів (стану активів, рівня ліквідності, можливос-
тей та обсягів залучення кредитів). 

Розглянувши визначення фінансового потенціа-
лу, можемо зробити висновок, що фінансовий поте-
нціал являє собою сукупність фінансових ресурсів, 
за допомогою ефективного та раціонального вико-
ристання яких підприємство здатне отримати при-
буток та досягти поставленої мети своєї діяльності, 
а також отримати максимально можливий фінансо-
вий результат, за рахунок використання наявних 
власних ресурсів і залучення додаткових коштів на 
найбільш вигідних для підприємства умовах. 

Технологія визначення рівня фінансового потен-
ціалу складається з трьох частин. Перша частина – 
визначення й характеристика рівнів фінансового 
потенціалу та його оцінка за фінансовими показни-
ками. Друга частина – оцінка фінансового потенціа-
лу за критерієм “можливість залучення кредитних 
ресурсів на основі оцінки фінансового потенціалу за 
критерієм “імідж підприємства”. Третя частина – 
комплексна оцінка фінансового потенціалу підпри-
ємства, що проводиться експертним шляхом, на під-
ставі значущості кожної попередньої складової. 

Стабільний розвиток фінансового потенціалу ді-
лових одиниць у сучасних умовах, що супроводжу-
ється мінливістю, непрогнозованістю та посиленням 
економічної глобалізації, значною мірою залежить 
від їхньої фінансової стійкості. 

Управління фінансовим потенціалом промисло-
вих підприємств є цілеспрямованим управлінським 
впливом на фінансові ресурси з метою досягнення 
фінансового добробуту промислових підприємств і 
нарощування рівня їх фінансового потенціалу для 
розвитку й відновлення виробництва на його інно-
ваційній основі. 

Аналіз складових та загального рівня фінансово-
го потенціалу ПАТ „Кредмаш” – одного з найбіль-
ших підприємств машинобудівної галузі України – 
показав, що на підприємстві відсутній комплексний 
механізм управління фінансовим потенціалом під-
приємства, що позначається на розбалансованості 
фінансових процесів, відсутності стійкого зростання 
показників фінансового стану та стійкості, що нега-
тивно впливає на процес формування сталого фінан-
сового потенціалу. 

Зростання фінансового потенціалу забезпечується 
умовами беззбиткової діяльності підприємства. Зрос-
тання коефіцієнта економічної безпеки діяльності 
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позитивно впливає на рівень фінансового потенціалу, 
бо прибуткова діяльність створює умови для нарощу-
вання власного капіталу, формування власних інвес-
тиційних ресурсів, подальшого розширення діяльнос-
ті, забезпечення приросту майна тощо [8, 9].  

З метою прогнозування рівня фінансового поте-

нціалу підприємства на основі дослідження динамі-
ки коефіцієнта економічної безпеки діяльності ПАТ 
„Кредмаш” було побудовано модель залежності ін-
тегрального показника фінансового потенціалу під-
приємства від коефіцієнта економічної безпеки його 
діяльності (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Графік залежності між інтегральним показником фінансового потенціалу підприємства  

та коефіцієнтом економічної безпеки його діяльності 
 
Дослідження зв’язку інтегрального показника 

фінансового потенціалу підприємства та коефіцієнта 
економічної безпеки його діяльності показало, що 
спостерігається достатньо тісна залежність між по-
казником і фактором. На основі цього можна зроби-
ти висновок, що рівень коефіцієнта економічної 
безпеки діяльності в значній мірі визначає рівень 
інтегрального показника фінансового потенціалу 
підприємства. 

Чим більший відсоток перевищення фактичними 
доходами підприємства рівня доходів, що забезпе-
чують беззбиткову діяльність, тим потужнішим є 
фінансовий потенціал підприємства, тим менший 
вплив на його діяльність здійснюють негативні фак-
тори зовнішнього середовища.  

Апробована на прикладі ПАТ «Кредмаш» методи-
ка розрахунку інтегрального показника не дає можли-
вості в повній мірі оцінити ступінь використання фі-
нансового потенціалу, а в більшій мірі дає комплексну 
характеристику рівня ефективності використання на-
явних фінансових ресурсів підприємства. 

Категорія „потенціал” за своєю сутністю пови-
нна відбивати не лише наявні, а й потенційні мож-
ливості підприємства, відповідно, показник ступеня 
використання потенціалу повинен відображати рі-
вень досягнення максимально можливих фінансово-
господарських показників суб’єкта господарювання. 

На наш погляд, найбільш об’єктивною характе-
ристикою потенційних можливостей підприємства є 
сукупність найвищих досягнутих показників фінан-
сово-господарської діяльності за час існування під-
приємства або за визначений проміжок часу. 

З огляду на це, більш доцільно для визначення 
рівня використання фінансового потенціалу підпри-
ємства використовувати інтегральний показник, 
нормований за еталонними значеннями. 

В якості еталонного приймається найкращий ін-
тегральний показник блоку фінансово-економічних 
характеристик, який був досягнутий підприємством 
за аналізований період, тобто: 

                          ij

n

ij IIe
1

max
=

= ,                    (1) 

де Iej – еталонне значення інтегрального показ-
ника за j-тою групою;  

max Iij – максимальне значення інтегрального 
показника за j-тою групою;  

n – кількість років в аналізованому періоді;  
j – кількість груп фінансово-економічних показ-

ників. 
Нормовані значення інтегральних показників за 

блоками фінансово-економічних характеристик ви-
значаються наступним чином: 

                               j

ij
ij Ie

I
Iн = ,                      (2) 

де Інij – нормоване значення і-того показника в j-
тій групі. 

Вихідні дані для визначення нормованих показ-
ників наведено в таблиці 1. 

Проведемо процедуру нормування показників, 
наведених в табл. 1, за еталонними значеннями. Ре-
зультати розрахунків зведено в табл. 2. 

Наступним етапом є визначення коефіцієнта не-
відповідності фактичного рівня фінансового потен-
ціалу підприємства еталонному. Коефіцієнт невід-
повідності розраховуємо в і-тому календарному пе-
ріоді наступним чином: 

               
∑

=

−=
m

j
iji IнKн

1

2)1( ,                    (3) 
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Результати проведених розрахунків наведено в 
табл. 3. 

Оскільки розрахований коефіцієнт показує рівень 
невідповідності фактичних показників еталонному рів-
ню, чим нижче значення він має, тим вищим є рівень 

використання фінансового потенціалу підприємства. 
Таким чином, з проведених розрахунків бачимо, 

що найнижчим фактичний рівень використання фі-
нансового потенціалу підприємства був у 2010 році, 
найвищим – у 2011 році. 

 
Таблиця 1 – Вихідні дані для проведення процедури нормування інтегральних показників 

за групами фінансово-економічних характеристик діяльності ПАТ „Кредмаш” 
 

Групи показників 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Еталонні 
значення (Іеj) 

Стан активів 0,3094 0,5596 0,2748 0,6852 0,3912 0,3038 0,7 0,7 
Платоспроможність 0,7196 0,557 0,436 0,2928 0,151 0,1744 0,3368 0,7196 
Фінансова стійкість 1 0,7648 0,6148 0,2376 0,2224 0,0548 0,402 1 
Ділова активність 0,2348 0,2296 0,4938 0,1764 0,1882 0,5692 0,8022 0,8022 
Ефективність господарської діяльності 0,2962 0,1652 0,0108 0,1098 0,2994 0,046 1 1 
Ринкова активність 0,0286 0,0604 0,0312 0,2344 0,323 0,3014 0,692 0,692 

 
Таблиця 2 – Результати нормування інтегральних показників за еталонними значеннями 

 
Групи показників 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Стан активів 0,442 0,799 0,393 0,979 0,559 0,434 1 
Платоспроможність 1 0,774 0,606 0,407 0,21 0,242 0,468 
Фінансова стійкість 1 0,765 0,615 0,238 0,222 0,055 0,402 
Ділова активність 0,293 0,286 0,616 0,22 0,235 0,71 1 
Ефективність господарської діяльності 0,296 0,165 0,011 0,11 0,299 0,046 1 
Ринкова активність 0,041 0,087 0,045 0,339 0,467 0,436 1 

 
Таблиця 3 – Результати розрахунку показників невідповідності фактичного рівня  

фінансового потенціалу підприємства еталонному 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Коефіцієнт невідповідності фактичного рівня  
фінансового потенціалу еталонному значенню 1,4921 1,4789 1,6461 1,6644 1,6687 1,7608 0,8004 

 
Абсолютну результативність діяльності підпри-

ємства характеризує чистий прибуток. Чистий при-
буток є джерелом формування інвестиційних ресур-
сів підприємства, виплати дивідендів акціонерам, 
що дозволяє розглядати його в якості абсолютного 
показника ефективності використання фінансового 
потенціалу підприємства. 

З метою визначення доцільності впровадження 
запропонованих змін в методологію оцінки фінан-

сового потенціалу підприємства за допомогою еко-
нометричних моделей дослідимо вплив інтегрально-
го показника фінансового потенціалу підприємства 
та коефіцієнта невідповідності фактичного рівня 
фінансового потенціалу еталонному на показник 
чистого прибутку. 

Результати проведених розрахунків наведено в 
табл. 4 та на рис. 2, 3. 

 
 

Таблиця 4 – Результати економетричного дослідження залежності чистого прибутку від інтегрального  
показника фінансового потенціалу та від коефіцієнта невідповідності фактичного рівня  

фінансового потенціалу еталонному 
 

Показники Залежність чистого прибутку від інте-
грального показника фінансового по-

тенціалу підприємства 

Залежність чистого прибутку від коефіціє-
нта невідповідності фактичного рівня фі-

нансового потенціалу еталонному 
Рівняння залежності Y = 28461 X – 7198,9 Y = –13864 X + 24107 
Коефіцієнт детермінації 0,6753 0,8245 
   

Результати економетричного дослідження сві-
дчать, що якщо ступінь впливу інтегрального по-
казника фінансового потенціалу підприємства на 
показник чистого прибутку складає 67,53 %, то 
ступінь впливу коефіцієнта невідповідності фак-
тичного рівня фінансового потенціалу еталонному 
– 82,45 %, а в другому випадку залежність зворо-
тно-пропорційна, тобто збільшення коефіцієнта 

невідповідності призводить до зменшення суми 
чистого прибутку підприємства. 

Таким чином, з точки зору забезпечення кінцевої 
прибутковості підприємства використання в фінан-
совому аналізі та плануванні показника невідповід-
ності фактичного рівня фінансового потенціалу ета-
лонному є більш обґрунтованим. 

Використання запропонованої методики оцінки 
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фінансового потенціалу підприємства дозволить 
проводити більш обґрунтоване фінансове плануван-
ня, більш об’єктивно оцінювати вплив рівня вико-
ристання фінансового потенціалу підприємлива на 
результуючий показник чистого прибутку, що зро-
бить механізм управління фінансовим потенціалом 
підприємства більш прозорим. 

Подальшого вдосконалення потребує механізм 
визначення коефіцієнтів вагомості за групами пока-
зників, що визначають рівень фінансового потенціа-

лу підприємства. Застосування з цією метою експер-
тних методик з одного боку дає можливість врахо-
вувати конкретні умови господарської діяльності, з 
іншого – створює умови для варіювання результатів 
оцінки фінансового потенціалу підприємства залеж-
но від мети його проведення (обґрунтування фінан-
сової стійкості перед потенційними інвесторами, 
звіт перед акціонерами тощо), що знижує рівень 
об’єктивності проведення оцінки. 

 

 
Рисунок 2 – Графік залежності чистого прибутку від інтегрального показника  

фінансового потенціалу підприємства 

 
Рисунок 3 – Графік залежності чистого прибутку від коефіцієнта невідповідності фактичного рівня  

фінансового потенціалу еталонному 
 
ВИСНОВКИ. 
1. Фінансовий потенціал є складною, динамічною 

системою, елементи якої взаємозв’язані та взаємо-
обумовлені. Кожен з елементів залежить від рівня 
розвитку підприємства, конкурентної позиції, мож-
ливості залучення та поєднання окремих видів дже-
рел фінансування, ефективності системи управління. 

2. Аналіз складових та загального рівня фінансо-
вого потенціалу ПАТ „Кредмаш” показав, що відсу-
тність комплексного механізму управління фінансо-
вим потенціалом підприємства позначається на роз-
балансованості фінансових процесів, відсутності 

стійкого зростання показників фінансового стану та 
стійкості, що негативно впливає на процес форму-
вання сталого фінансового потенціалу. 

3. Дослідження зв’язку інтегрального показника 
фінансового потенціалу підприємства та коефіцієнта 
економічної безпеки його діяльності показало, що 
спостерігається достатньо тісна залежність між по-
казником і фактором. На основі цього можна зроби-
ти висновок, що рівень коефіцієнта економічної 
безпеки діяльності значною мірою визначає рівень 
інтегрального показника фінансового потенціалу 
підприємства. 
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4. З точки зору забезпечення кінцевої прибутко-
вості підприємства використання в фінансовому 
аналізі та плануванні показника невідповідності фа-
ктичного рівня фінансового потенціалу еталонному 
є більш обґрунтованим. Використання запропонова-
ної методики оцінки фінансового потенціалу під-
приємства дозволить проводити більш обґрунтоване 
фінансове планування, більш об’єктивно оцінювати 
вплив рівня використання фінансового потенціалу 
підприємлива на результуючий показник чистого 
прибутку, що зробить механізм управління фінансо-
вим потенціалом підприємства більш прозорим. 
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FEATURES OF EVALUATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

O. Maslak 
Kremenchuk National University Mykhailo Ostrohradskyi 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: oimaslak@yandex.ru 
The study is based on the idea of developing of conceptual provisions to ensure the effective operation of the finan-

cial mechanism of financial capacity of an industrial enterprise. In the article the correlation between the integral index 
of financial capacity of a company and economic safety of its operation using the methods of economic-mathematical 
modeling and improved methods of assessment of financial capacity on the basis of valuation of integrated indicators 
for their reference level. 
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