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Житар М. О., Ярова Л. С. Елементи механізму підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства
Мета статті полягає в розробці елементів механізму та шляхів підвищення фінансового потенціалу підприємства на основі аналізу теоретич-
них підходів до сутності та складових фінансового потенціалу підприємства в ринкових умовах. Доведено, що глобалізація світової економіки, 
нестабільність політичної та економічної ситуації в державі, високі міжнародні вимоги до якості продукції останніми роками спричинили нега-
тивний вплив на підприємства держави. Обґрунтовано, що в умовах стрімкого розвитку ринкової економіки головним завданням діяльності будь 
якого суб’єкта господарювання є досягнення та забезпечення його фінансової стійкості. Зроблено висновки, що інноваційний потенціал підвищує 
фінансовий шляхом упровадження нових енергозберігаючих технологій, екологічно чистих технологій, нових підходів до організації економіки пра-
ці; підвищення компетентності працівників; розробки дієтичної та високоякісної продукції (для харчових підприємств). Інвестиційний потенціал 
здатен підвищити фінансовий таким чином: інвестувати в соціальні проєкти і програми, в розробку нових технологій та інноваційно-виробничу 
діяльність; проводити благодійну діяльність. Інформаційний потенціал зможе підвищити фінансовий такими шляхами: виступати прихиль-
ником політики європейських цінностей ведення бізнесу; вести маркетингову політику відповідно до актуальних соціальних, інноваційних та 
екологічних трендів; забезпечувати рівень максимальної відкритості.
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В умовах стрімкого розвитку ринкової економі-
ки головним завданням діяльності будь якого 
суб’єкта господарювання є досягнення та за-

безпечення його фінансової стійкості. Чим вища стій-
кість підприємства, тим менше воно залежне від не-
сподіваних змін ринкової кон’юнктури, тобто більша 
економічна стабільність його розвитку. Реалізується 
це шляхом управління фінансовим потенціалом як 
складової економічного. Оскільки управління зумов-
лює прийняття стратегічних рішень, то воно є осно-
воположником розвитку суб’єкта господарювання. 

Значний внесок у дослідження поняття «фінан-
совий потенціал підприємства» та оцінку фінансово-
економічного потенціалу зробили такі вітчизняні нау-
ковці: Васюренко В., Величко О., Довгань Л., Зеліско І.,  
Кучер Г., Лукьяненко І., Мельник В., Орєхова А., Про-
хорова В., Сосновська О., Тарасюк Д. та інші. Проте 
питання підвищення ефективності фінансового по-
тенціалу підприємства залишаються актуальними та 
такими, що потребують подальших досліджень.

Метою статті є на основі аналізу теоретичних 
підходів сутності та складових фінансового потенці-
алу підприємства в ринкових умовах розробити еле-
менти механізму підвищення фінансового потенціалу 
підприємства.

Аналіз наукових публікацій із дослідження про-
блематики фінансового потенціалу підприємства 
свідчить про значну кількість інтерпретацій і різно-
маніття змістового навантаження досліджуваної ка-
тегорії, тому, досліджуючи сутність фінансового по-
тенціалу підприємства, доцільно розпочати з аналізу 
сутності потенціалу.

Як зазначає Орєхова А. І.: «Становлення теорії 
потенціалу підприємства відображає складний ін-
теграційний процес її розвитку, що має багаторічну 
історію, характеризується широким спектром на-
укових підходів, установлює ідеї різних економічних 
концепцій, у котрих є спільне та відмінне в сучасних 
методах та методиках оцінювання потенціалу» [1].

Оскільки економічний потенціал підприємства 
є основою прийняття стратегічних управлінських рі-
шень, зумовлює формування та реалізацію відповід-
ної програми дій на перспективу, є головним драй-
вером управління суб’єктом господарювання, варто 
розглянути його об’єктні складові:
 потенціал відтворення;
 інформаційний потенціал;
 фінансовий потенціал;
 інфраструктурний потенціал;
 інноваційний потенціал;
 виробничий потенціал [2].

Майбутні перспективи будь-якого підприєм-
ства перш за все залежать від забезпеченості фінан-
совим потенціалом. Для визначення пріоритетних 
напрямів розвитку суб’єкта господарювання та його 
потенціалу необхідного достовірно визначити сут-
ність поняття «фінансовий потенціал підприємства», 

адже при аналізі літератури виявлено його кілька ін-
терпретацій. Розглянемо дані дефініції в табл. 1.

Брюховецька Н. Ю. зазначає: «під фінансовим 
потенціалом підприємства слід розуміти здатність 
фінансової служби підприємства створювати достат-
ній обсяг ресурсів для забезпечення своєї операцій-
ної та інвестиційної діяльності за принципом їх зба-
лансованості, ефективного використання» [9].

Отже, на наш погляд, фінансовий потенціал 
підприємства – це забезпеченість підприєм-
ства ресурсами та резервами, які в необхід-

ний момент дозволять отримати конкретні результа-
ти господарської діяльності підприємствами. 

Науковці більш широко розглядають поняття 
фінансового потенціалу як складову економічного 
потенціалу. Завдяки цьому взаємозв’язку визначають 
майбутні стратегії розвитку. Підтвердженням цього є 
такі твердження.

Як зазначає А. І. Орєхова: «структурування еко-
номічного потенціалу підприємства є підґрунтям для 
використання, розвитку, нарощування потенціалу, 
формування його стану відповідно до встановлених 
цілей підприємства» [1].

На думку М. С. Пантелєєва та Н. М. Шматько: 
«важливими характеристиками потенціалу підпри-
ємства є його взаємозамінність та альтернативність 
елементів. Адже, 
 нестачу виробничих потужностей підприєм-

ство здатне компенсувати більш ефективним 
їх використанням завдяки впровадженню ін-
новацій;

 нестачу персоналу – наявністю фінансових 
ресурсів та управлінських можливостей сто-
совно посилення кооперації виробництва;

 нестачу власних розробок нової продукції чи 
технології можна компенсувати, придбавши 
ліцензію, тощо» [10]. 

Водночас необхідно зазначити, що фінансовий 
потенціал підприємства забезпечує реалізацію всіх 
процесів діяльності та розглядається як теперішня 
основа для отримання майбутніх результатів у всіх ас-
пектах діяльності підприємства. Тобто, елементи по-
тенціалу розглядаються взаємозамінними з погляду 
досягнення ключових цілей діяльності підприємства, 
що вимірюється узагальнюючими показниками ре-
зультатів діяльності: прибутку, рентабельності, обсягу 
виробництва тощо. Фінансовий потенціал підприєм-
ства характеризується такими особливостями (рис. 1).

У ринкових умовах будь-яке підприємство праг-
не до ефективної діяльності, до конкурентоздатного 
та сталого розвитку, що багато в чому визначається 
наявністю та використанням фінансового потенціалу, 
котрий, своєю чергою, є предметом оцінки вартості 
підприємства. 

Шабатура Т. С. і Лагодієнко Н. В. виділяють такі 
принципи оцінки фінансового потенціалу [11] (рис. 2).
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Таблиця 1

Дефініції поняття «фінансовий потенціал підприємства»

Автор(-и) / Джерело Визначення

Кучер Г. В. [3]
Вартісна категорія, яка дозволяє виміряти в абсолютних обсягах і визначити  
у відносних показниках наявні фінансові активи економічних суб’єктів, змоделювати 
їх потенційні можливості до нарощування та реалізації в майбутньому

Митрофанов Г. В., Кравченко Г. О., 
Барабаш Н. С. та ін. [4]

Потенціал, який визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування, 
тобто частина економічного потенціалу підприємства

Ресурсний підхід

Дзюбенко О. М. [5] Певний стан фінансових ресурсів і можливостей підприємства для досягнення  
тактичних і стратегічних цілей

Васюренко В. А. [6]

Здатність ресурсів і резервів, залучених у виробництво або не залучених у даний 
момент, тобто авансованих, сукупних можливостей формувати та задовольняти  
потреби в товарах і послугах, оптимально використовуючи наявні ресурси, з огляду 
на умови й обмеження в рамках галузевої приналежності підприємства

Величко О. В. [7] Сукупна здатність наявних у підприємства економічних ресурсів забезпечувати 
максимально можливе виробництво товарів і послуг

Результативний підхід

Ковальов В. В. [8]
Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наявного  
у підприємства ресурсного потенціалу в конкретні результати господарської  
діяльності підприємства

Ільїна К. [8] Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю й організацією 
використання фінансових ресурсів

Стецюк В. М. [8] 
Сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких на підприємстві виникають  
відповідні організаційно-економічні відносини, які в кінцевому рахунку спрямовані 
на забезпечення його високоефективного та прибуткового функціонування

Джерело: складено на основі [3–8].

Використання потенціалу повинно супроводжуватися його зростанням

Процеси використання та нарощування потенціалу є безперервними
та доповнюють один одного

Економічний потенціал характеризується певним набором ресурсів

Ресурси повинні бути залучені у виробництво або максимально підготовлені
до використання

Рис. 1. Характерні особливості фінансового потенціалу підприємства
Джерело: побудовано на основі [6].

Під оцінкою фінансового потенціалу підприєм-
ства розуміється визначення величини еко-
номічних ресурсів, якими володіє та розпо-

ряджається підприємство, і економічного результату 
їх ефективного використання. Оцінка економічного 
потенціалу підприємства може проводитися в нату-
ральному та вартісному виразах.

Розрізняють такі групи методів оцінки фінансо-
вого потенціалу підприємства (табл. 2). 

Кожен із указаних методів має багато модифіка-
цій. Обраний підхід до оцінки вартості бізнесу та його 
конкретний метод повинні спиратися на достовірну 

інформаційну базу та бути обґрунтованим з огляду на 
специфіку об’єкта й умови його функціонування. 

Підсумки оцінки зовнішніх можливостей і не-
безпек можна виразити через силу впливу груп чин-
ників: економічних, політичних, ринкових, конку-
рентних, міжнародних, соціальних і виробничо-тех-
нологічних. 

Розглянемо етапи визначення рівня фінансово-
го потенціалу підприємства (рис. 3).

У результаті аналізу розробляється стратегія 
майбутнього розвитку на основі сильних сторін, при 
цьому враховуються зовнішні джерела можливостей і 
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Комплексності Системності

Універсальності

Наукової 
обґрунтованості

БагаторівневостіДостовірності

Цілеорієнтованості

Адекватності

Принципи оцінки 
фінансового 

потенціалу

Рис. 2. Принципи оцінки фінансового потенціалу підприємства
Джерело: побудовано на основі [11].

Таблиця 2

Методи оцінки фінансового потенціалу підприємства

Групи методів 

Методи непрямої оцінки Методи прямої оцінки

Непряма оцінка фінансового потенціалу підприємства проводиться з викорис-
танням фактичних значень показників, що характеризують результати його 
роботи

Пряма оцінка фінансового потенціалу 
підприємства – це оцінка його можли-
востей у майбутньому

Методи оцінки фінансового потенціалу підприємства та його складових

Експертний Бальний
Рейтинговий 
порівняльний 
аналіз

Метод аналогій Факторний  
аналіз

Методи матема-
тичного програ-
мування

Джерело: складено на основі [12].

Визначення рівнів фінансового потенціалу підприємства та їх характеристика

Оцінка фінансового потенціалу підприємства за результатами фінансових показників

Оцінка фінансового потенціалу підприємства за критерієм «можливість залучення 
додаткового капіталу»

Оцінка фінансового потенціалу підприємства за критерієм «наявність ефективної системи 
керування фінансами»

Здійснення комплексної оцінки фінансового потенціалу підприємства, проведеної 
експертним шляхом на підставі значущості кожної складової

Рис. 3. Етапи визначення рівня фінансового потенціалу підприємства
Джерело: побудовано на основі [13].

небезпек. Після аналізу зовнішнього та внутрішнього 
середовища розробляються місія та цілі підприємства. 

Розглянемо сутність рівнів фінансового потен-
ціалу підприємства (табл. 3).

Як зазначає Н. Юрик: «з огляду на різноманіт-
ність фінансових процесів, множинність фінансових 
показників, розходження в рівні критичних оцінок, 
що складає ступінь відхилень від фактичних значень 

і виникаючі при цьому складності в оцінці фінансової 
стійкості організації, рекомендується проводити ін-
тегральну рейтингову оцінку фінансового потенціалу 
підприємства» [15].

Фінансовий потенціал підприємства є важли-
вим критерієм, який визначає здатність суб’єкта гос-
подарювання до адаптації при змінах економічної 
кон’юнктури ринку, адже саме він відіграє ключову 
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Таблиця 3

Характеристика рівнів фінансового потенціалу підприємства [14]

Рівень фінансового потенціалу підприємства Характеристика фінансового потенціалу підприємства

Високий рівень Діяльність підприємства прибуткова. 
Фінансове становище стабільне 

Середній рівень
Діяльність підприємства прибуткова. 
Фінансова стабільність залежить від зміни внутрішнього та зовніш-
нього середовища 

Низький рівень Підприємство фінансово нестабільне

роль у спроможності суб’єкта господарювання генеру-
вати потрібний обсяг позитивних грошових потоків,  
а також бути інвестиційно привабливим і ліквідним. 

Учені-економісти зазначають, що важливою 
складовою забезпечення високого рівня фінансового 
потенціалу суб’єкта господарювання є створення ді-
євого механізму управління фінансовим потенціалом 
підприємства (рис. 4).

Відповідно, доцільно виділити, що важливою 
складовою діяльності суб’єкта господарювання є 
ефективний стан фінансового потенціалу, адже саме 

він є основою створення та розвитку конкуренто-
спроможності підприємства на основі формування 
різних комбінацій ресурсів, а також високих компе-
тенцій працівників підприємства. Варто зазначити, 
що головним завданням управління фінансовим по-
тенціалом суб’єкта господарювання є оптимізація 
фінансових потоків підприємства з метою макси-
мального збільшення позитивного фінансового ре-
зультату. Відповідно, підприємство повинне мати 
ефективний фінансовий план своєї діяльності. Удо-
сконалення фінансового потенціалу підприємства 

Збільшення вхідних 
грошових потоків  

Зменшення вихідних
грошових потоків  

 

Рефінансування 
дебіторської заборгованості

  
 

Повернення капіталу, 
який був залучений 

на фінансовому ринку  

Сплата податків та інших 
платежів до бюджету 

Зменшення виручки
від реалізації  

Продаж частини
основних фондів  

Рефінансування 
дебіторської 

заборгованості  

 
підприємства  

 

Удосконалення фінансового потенціалу
за рахунок збільшення вхідних і зменшення 

вихідних грошових потоків
 

 

Мобілізація внутрішніх резервів  

Урахування впливу конкуренції  

 

Розробка та прийняття рішень по досягненню
певного компромісу між вимогами

прибутковості, надійності та ліквідності
капіталу підприємств

 

 
 

Використання методів 
управлінського впливу 

на фінансові ресурси 

П роведення реструк туризації 
активів підприємства; сукупність 

заходів, пов ’ язаних зі зміною 
структури та складу активів 

балансу; перетворення в грошову 
форму наявних матеріальних і 

фінансових активів підприємства  

Механізм підвищення фінансового потенціалу підприємства

Необхідність оптимального розподілу 
та перерозподілу фінансових ресурсів

Рис. 4. Механізм підвищення фінансового потенціалу підприємства
Джерело: побудовано на основі [8; 17; 18].
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можливе шляхом підвищення ефективності розмі-
щення та використання його ресурсів. Своєю чергою, 
це забезпечує розвиток виробництва та інших сфер 
діяльності на основі збільшення обсягів прибутку й 
активів. Процеси розвитку підприємства не є визна-
ченими та припускають вплив внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що потребує постійного пошуку та реаліза-
ції нових можливостей діяльності.

Сосновська О. О. зазначає: «формування якіс-
ного фінансового потенціалу є необхідною умовою 
захисту від фінансових ризиків, забезпечення фінан-
сової стійкості та гармонізації фінансових інтересів 
підприємства» [16].

На основі цього відображено структуру еконо-
мічного потенціалу залежно від середовища функціо-
нування та формування іміджевого потенціалу (рис. 5).

Від рівня економічного потенціалу підприємств 
прямо залежить рівень їхньої конкурентоспромож-
ності та фінансової стійкості. В умовах екстенсивно-
го, динамічного розвитку ринку, окрім фінансового 
та виробничого потенціалу, як важливої складової 
економічного потенціалу, доцільно ввести нове по-
няття – іміджевий потенціал (рис. 6). 

Іміджевий потенціал включатиме в себе іннова-
ційний, інформаційний та інвестиційний потенціали. 
Тому підприємствам, які хочуть закріпитися на ринку 
та розширюватися на міжнародні ринки, потрібно до-
тримуватися політики, яка забезпечуватиме високий 
рівень іміджевого потенціалу.

Теоретичний аналіз показав, що більшість ві-
тчизняних і зарубіжних учених вважають ін-
вестиційний потенціал складовою фінансово-

го, меншість з них розрізняє ці поняття. Звісно, що 
пряму залежність між цими потенціалами заперечу-
вати недоцільно, але сьогодні, в умовах інформацій-
ної конкуренції, на перше місце на світовому ринку 
виходять інвестиції, які несуть не лише комерційну 
вигоду, а соціальну та маркетингову. Що у випадку з 
досліджуваним підприємством сприятиме розши-
ренню ринків збуту, додатковій рекламі, забезпечить 
додатковий попит на продукцію.

Інноваційний потенціал полягає в тому, що пе-
ревагу на ринку сьогодні забезпечують нові техно-
логії та інновації. Доцільно, щоб підприємство ви-
користовувало на виробництві максимально нове 
обладнання, підвищувало компетентність працівни-
ків, вкладало кошти в інноваційні маркетингові та 
виробничі (творчі) проєкти. Таким чином підприєм-
ство розроблятиме власний механізм виробництва, а 
також зможе отримувати додатковий дохід з продажу 
інноваційних технологій.

Інформаційний потенціал полягає в тому, щоб 
спрямовувати політику підприємства на забезпечен-
ня якісної реклами, дотримуватися актуальних між-
народних трендів, зокрема екологічно чистої продук-
ції, забезпечення процесу роботи підприємства без 

шкоди зовнішньому середовищу, виступати прихиль-
ником соціальних проєктів на мікро- та макрорівнях. 
Також важливою складовою іміджевого потенціалу 
підприємства є створення високого рівня корпора-
тивної культури підприємства. 

Отже, підприємство повинно забезпечува-
ти високий рівень іміджевого потенціалу як 
важливої умови інтеграції на світовий ринок, 

що набуває особливої актуальності в умовах євроін-
теграції України. Відповідно спрямування фінансових 
ресурсів на створення належного іміджевого потен-
ціалу сприятиме додатковій якісній рекламі, розши-
ренню ринків збуту та появі додаткового попиту, що, 
своєю чергою, забезпечить розвиток фінансово-еко-
номічного потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ
Шляхом підвищення фінансового потенціалу 

підприємства пропонуємо ввести нове поняття – 
«іміджевий потенціал», що поєднує інноваційний, ін-
вестиційний та інформаційний потенціали.

Інноваційний потенціал підвищить фінансовий 
шляхом здійснення наступних заходів: 
 упровадження нових енергозберігаючих тех-

нологій; 
 упровадження екологічно чистих технологій; 
 упровадження нових підходів до організації 

економіки праці; 
 підвищення компетентності працівників; 
 розробка дієтичної та високоякісної продук-

ції (для харчових підприємств).
Інвестиційний потенціал здатен підвищити фі-

нансовий у такий спосіб: 
 виступати інвестором соціальних проєктів і 

програм; 
 інвестувати кошти в розробку нових техноло-

гій та інноваційно-виробничу діяльність; 
 благодійна діяльність.

Інформаційний потенціал зможе підвищити фі-
нансовий таким чином: 
 виступати прихильником політики європей-

ських цінностей ведення бізнесу; 
 вести маркетингову політику відповідно до 

актуальних соціальних, інноваційних та еко-
логічних трендів; 

 забезпечувати рівень максимальної відкри-
тості.

Отже, якщо взяти до уваги запровадження у 
практику іміджевого потенціалу, то підприємству 
необхідно забезпечувати саме його, що є важливою 
передумовою відкриття нових ринків в умовах євро-
інтеграції України. Тобто направлення фінансових 
ресурсів на створення належного іміджевого потен-
ціалу буде сприяти розширенню ринків збуту завдя-
ки якісній рекламі та появі додаткового попиту, що, 
своєю чергою, забезпечить розвиток фінансово-еко-
номічного потенціалу підприємства.                 
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Внутрішнє середовище 
 

Зовнішнє середовище  

Економічний потенціал підприємства  

Фінансовий
потенціал  

Виробничий
потенціал  

Кадровий
потенціал  

Інформаційний потенціал  Інвестиційний потенціал  

Інноваційний потенціал 

Упровадження нових енергозберігаючих технологій  

Упровадження нових підходів до організації економіки праці  

Упровадження екологічно чистих технологій  

Виступати інвестором 
соціальних проєктів 

і програм
 

 

Підвищення компетентності працівників  

Інвестувати кошти 
в розробку нових технологій

та інноваційно-виробничу 
діяльність

 

 

Вести маркетингову політику 
відповідно до актуальних 
соціальних, інноваційних 

та екологічних трендів

 

  

Виступати прихильником 
політики європейських 

цінностей ведення бізнесу  

Благодійна діяльність  Забезпечувати рівень
максимальної відкритості  

Розробка дієтичної та високоякісної продукції  

Маркетинговий
потенціал  

Макросередовище Мікросередовище 

Розвиток
НТП  

Міжнародне
становище  

Організаційно-
управлінський

потенціал  

ІМІДЖЕВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 

 

Рис. 5. Формування іміджевого потенціалу та шляхи підвищення його складових
Джерело: авторська розробка.
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Іміджевий потенціал  

Інноваційний  Інформаційний  Інвестиційний  

Фінансовий потенціал  

Забезпечить використання 
нових власних технологій 
на виробництві; а також 

додатковий дохід з продажу 
інноваційних ідей

 

 

Забезпечить збільшення
попиту на продукцію  

Сприятиме розширенню 
ринків збуту, додатковій рекламі

 
 

НТП, розвиток 
маркетингових 
і виробничих 

(творчих) 
проєктів  

Зокрема спрямовування 
частини вільних коштів 
на благодійну діяльність

 

Спрямовувати 
кошти

на запровадження 
та розвиток проєктів,

пріоритетом яких є
не комерційна, 

а соціальна 
вигода

 

Маркетингова політика, 
метою якої є дотримування 

міжнародних 
політично-соціальних 
трендів (екологічних, 

інноваційних, ресурсно- 
та енергозберігаючих, тощо) 

 

Сприяти 
постійному 
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Рис. 6. Шляхи підвищення іміджевого потенціалу підприємства
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