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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
В умовах перетворень, які характеризуються неста"

більністю економіки, мінливістю кон'юнктури ринків
збуту, перманентними змінами вартості факторів вироб"
ництва та цін фінансових ресурсів, змінами в конкурен"
тному середовищі та іншими макро" і мікроекономічни"
ми факторами, однією з першочергових задач керівниц"
тва підприємства є формування його фінансового по"
тенціалу, який являє собою найпотужніший потенціал
для оперативного й стратегічного впливу на виробни"
чо"господарську діяльність та економічний розвиток
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

Питанням формування та оцінки фінансового потен"
ціалу підприємства присвячено роботи таких провідних
вітчизняних та закордонних дослідників, як: М.І. Бака"
нова, І.Т. Балабанова, О.М. Волкової, А.І. Ковальо"
ва, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, Е.А. Маркар'я"
на, Д.С. Молякова, В.П. Привалова, В.М. Родіонової,
Н.О. Русак, О.І. Барановського, А.І. Даниленко, І.В. Зят"
ковського, В.М. Івахненко, Л.А. Лахтіонової, О.О. Те"
рещенко, М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіса та ін. Проте аналіз
публікацій з питань методології визнання фінансового
потенціалу підприємства і методичних підходів до його
оцінки свідчить про недостатню їх розробку та принци"
пову поляризацію у діапазоні існуючих означень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на результати вивчення літературних дже"

рел завданнями статті є уточнення сутності поняття
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"фінансовий потенціал підприємства", обгрунтування
методів, прийомів та індикаторів його діагностики.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Вивчення еволюції наукового розуміння поняття

"потенціал" дає підстави стверджувати, що його запро"
вадження в економічних дослідженнях було пов'язане
з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвит"
ку виробничих сил ще на початку минулого століття.

Термін "потенціал" походить від латинського слова
"potentia", що в перекладі означає "приховані можли"
вості". У загальному розумінні "потенціал" розглядаєть"
ся як "засоби, запаси, джерела, які є в наявності й мо"
жуть бути мобілізовані для досягнення певної мети,
здійснення плану, вирішення якого"небудь завдання;
можливості окремої особи, суспільства, держави в пев"
ній області" [13].

Великий економічний словник трактує термін "по"
тенціал" як "сукупність наявних засобів, можливостей в
певній області…" [2, c. 705].

Економічна енциклопедія вказує, що потенціал —
це наявні в економічного суб'єкта ресурси, їхня опти"
мальна структура та вміння раціонально використати їх
для досягнення поставленої мети. В енциклопедії виок"
ремлюється та тлумачиться позичковий потенціал бан"
ківської системи, виробничий, експортний, інтелектуаль"
ний, інформаційний, природний потенціал [7, с. 13].

У Великому тлумачному словнику української мови
"потенціал" подано як сукупність усіх наявних засобів,
можливостей, продуктивних сил, що можуть бути вико"
ристані у певній сфері, галузі, ділянці; запас чого"не"
будь, резерв; приховані здатності, сили якої"небудь
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діяльності, що можуть виявлятись
за певних умов [3, с. 902].

Зважаючи на вищевикладене,
можна зробити висновок, що в
економічній науці існує декілька
підходів до розуміння сутності
поняття "потенціал", а саме:

— відповідно до ресурсного
підходу [1, с. 24], потенціал — це
сукупність необхідних для функ"
ціонування або розвитку системи
різних видів ресурсів.;

— відповідно до факторного
підходу [10, с. 217], потенціал
розглядають як систему матері"
альних та трудових факторів, які
забезпечують досягнення мети
виробництва.

Науковці третього напряму
розглядають потенціал як здат"
ність комплексу ресурсів еконо"
мічної системи виконувати по"
ставлені перед нею завдання.
Іншими словами, потенціал пови"
нен відображати цілісне уявлення
про єдність структури і функцій
об'єкта, вияв їх взаємозв'язку [4,
с. 27].

Таким чином, в економічній
науці домінує підхід до розумін"
ня сутності "потенціалу" або як
сукупності ресурсів та факторів,
або як можливостей.

В останні роки у науковий
лексикон міцно ввійшов термін

"фінансовий потенціал". Однак його
зміст до тепер остаточно не визначе"
но. Більшість авторів сучасних публ"
ікацій ототожнюють фінансовий по"
тенціал з фінансовими ресурсами,
якими воно може розпоряджатися
для здійснення поточних та перспек"
тивних витрат. Ці ресурси беруть
участь у виробничо"господарській
діяльності та залучаються для фінан"
сування певних стратегічних напрямів
розвитку підприємства. Проте ці два
поняття не ідентичні, хоча близькі за
змістом. Фінансові ресурси можна
розглядати як використання частини
фінансового потенціалу, тобто як
грошові доходи і накопичення, отри"
мані підприємством від використан"
ня наявних ресурсів. А фінансовий
потенціал слід розглядати як здат"
ність наявних ресурсів приносити до"
ходи підприємству в певний момент
часу [5].

Дослідження положень наукових
робіт стосовно сутності "фінансового
потенціалу підприємства" дозволили
систематизувати їх за підходами до

Таблиця 1. Систематизація визначень поняття "фінансовий
потенціал підприємства"

Складено автором.
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Рис. 1. Характеристика прийомів діагностики фінансового
потенціалу підприємства
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трактування визначення даного
поняття (табл. 1).

Інформація, подана в табл.1,
свідчить, що у науковому дискурсі
присутнє розмаїття уявлень про
"фінансовий потенціал підпри"
ємств". Загалом переважає так зва"
ний ресурсний підхід до розуміння
фінансового потенціалу. Менш
розповсюдженим підходом є ото"
тожнення фінансового потенціалу
підприємства із показниками над"
ійності його фінансового стану —
ліквідності, фінансової стійкості,
платоспроможності і т.п. [9].

Проте, жодне із представлених визначень не мож"
на вважати "довершеним", з тієї причини, що:

— по"перше, в одних визначеннях науковці ототож"
нюють фінансовий потенціал із сукупністю фінансових
ресурсів, необхідних для нормального функціонування
підприємства, що не зовсім коректно, оскільки, грунту"
ючись на ресурсній концепції, такі визначення не вра"
ховують тієї особливості фінансового потенціалу, що він
проявляється у двох формах —
наявній і спожитій;

— по"друге, в окремих визна"
ченнях даного поняття автори на"
магаються показати фінансовий
потенціал як особливий видовий
прояв потенціалу, якому властиві
тільки статичність, забуваючи про
його здатність бути рушійною си"
лою економічного розвитку під"
приємства в перспективі;

— по"третє, забезпечення
підприємства фінансовим потен"
ціалом за частіше ототожнюють
з поточним фінансово"майновим
станом, а не з його потенціаль"
ними фінансовими можливостя"
ми.

Отже, більшість визначень
поняття "фінансовий потенціал
підприємства" мають дещо одно"
сторонній характер, тож визнані
неповноцінними.

Враховуючи специфіку фінан"
сового потенціалу підприємства,
вважаємо під фінансовим потен"
ціалом підприємства варто розу"
міти сукупність можливостей
підприємства, які визначаються
наявністю і організацією викори"
стання фінансових ресурсів та
організаційних механізмів, спря"
мованих на забезпечення еконо"
мічного розвитку підприємства на
перспективу.

В управлінні фінансовим по"
тенціалом підприємства важливу
роль відіграє діагностика фінан"
сового потенціалу, яка передба"

чає систематичну й усебічну його оцінку з використан"
ням різних підходів, методів та прийомів аналізу.

Підходи до діагностики фінансового потенціалу
підприємства будуються переважно шляхом пропозиції
застосування певного методу або поєднання методів,
серед яких варто виділити наступні:

— метод застосування інтегральної (факторної) мо"
делі;

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

      

Рис. 2. Індикатори діагностики фінансового потенціалу
підприємства [12, с. 46]

Рис. 3. Алгоритм оцінювання фінансового потенціалу
підприємства
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— метод експертного оцінювання фінансових ко"
ефіцієнтів або фінансових індикаторів;

— комбінований метод.
Діагностування фінансового потенціалу підприєм"

ства шляхом застосування інтегральної моделі має на
меті створення та дослідження динаміки інтегрального
показника, побудованого на чітко обумовленому ме"
ханізмі математичних залежностей між обраними гру"
пами показників.

Діагностування фінансового потенціалу шляхом ек"
спертного оцінювання фінансових коефіцієнтів або
фінансових індикаторів являє собою аналіз основних
показників фінансового потенціалу підприємства у ди"
наміці та спробу екстраполяції й прогнозу цієї динаміки
на майбутнє.

Основою побудови комбінованих методів є по"
єднання діагностики наявного та прогнозованого фінан"
сового потенціалу підприємства, системи зовнішнього і
внутрішнього середовища та системи менеджменту
стратегічного розвитку підприємства, виходячи із сукуп"
ності зазначених вище факторів [11, с.105].

Характеристика прийомів діагностики фінансового
потенціалу підприємства подана на рис.1.

На основі вищевикладеного, спробуємо подати
власну методологічну послідовність проведення діагно"
стики фінансового потенціалу підприємства з найбіль"
шою ефективністю. З цією метою вважаємо, насампе"
ред, варто визначитись зі складом індикаторів оцінки
фінансового потенціалу підприємства.

Виникає питання, чому саме при діагностиці фінан"
сового потенціалу підприємств доцільно керуватись
поняттям "індикатори", а не "показники"? Виконані дос"
лідження дають змогу стверджувати, що універсальним
визначенням поняття "показник" варто вважати кіль"
кісний вимірник властивостей, стану, розвитку конкрет"
ного об'єкта, процесу, явища, суб'єкта тощо.

Показники перетворюються на індикатори тоді,
коли за їхньою допомогою керівники підприємств від"
стежують, аналізують та прогнозують тенденції змін
окремих сфер господарської діяльності. Йдеться про те,
що на кожному підприємстві із великої кількості показ"
ників керівники вибирають для ретельного планування,
обліку, аналізу та контролю лише окремі, які є пріори"
тетними, показовими, комплексними, відображають
стан найважливіших сфер діяльності підприємства. Не"
обхідно враховувати взаємозв'язки між показниками та
вплив їхніх змін на інші показники. Тобто індикатори —
це ключові показники, які формують орієнтири та відоб"
ражають тенденції змін фінансового потенціалу підприє"
мства та його вплив на результативність господарської
діяльності та фінансовий стан підприємства [12, с. 46].

Аналіз літературних джерел та результати проведе"
них досліджень дають підстави стверджувати, що, вра"
ховуючи методи та прийоми діагностики фінансового
потенціалу підприємства, індикатори діагностики фінан"
сового потенціалу підприємства доцільно об'єднати у
декілька груп (рис. 2).

Послідовність оцінювання забезпеченості та ефек"
тивності використання фінансового потенціалу за такої
сукупності індикаторів можна представити як алгоритм,
що формує уявлення про етапи управління даним про"
цесом (рис. 3).

Використання визначених методів, прийомів і інди"
каторів аналізу для досягнення поставлених конкрет"
них цілей вивчення діагностики фінансового потенціа"
лу підприємства в сукупності становить методологію та
методику його фінансової діагностики.

ВИСНОВКИ
Таким чином, наявність уніфікованого послідовно"

го підходу надасть можливість удосконалити процес
управління фінансовим потенціалом, остаточною метою
якого є підвищення його ефективності та оптимізація
діяльності підприємства відповідно до розроблених на
перспективу напрямів розвитку підприємства.

Реалізація розробленого принципового алгоритму
управління фінансовим потенціалом промислових
підприємств має здійснюватись з урахуванням тенденцій
функціонування підприємства в мінливому зовнішньо"
му середовищі в режимі реального часу на основі відпо"
відного інформаційного забезпечення.
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