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П
АТ «Укртрансгаз» – дочірня компанія НАК 

«Нафтогаз України», що здійснює транспор-

тування та зберігання природного газу на те-

риторії України, подачу його споживачам, транзитні 

поставки російського газу до країн Європи та Туреч-

чини, а також експлуатаційне обслуговування та бу-

дівництво об’єктів газотранспортної системи. Проте 

1 жовтня 2015 р. набрав чинності Закон України «Про 

ринок природного газу», яким було задекларовані по-

ложення, притаманні сучасному конкурентному рин-

ку природного газу, серед яких, зокрема, відокрем-

лення і незалежність оператора газотранспортної 

системи [1], що потребувало реорганізації нафтога-

зової компанії. 

1 липня 2016 р. Кабінет Міністрів України ухва-

лив постанову, згідно з якою 9 листопада 2016 р. 

створено ПАТ «Магістральні газопроводи України», 

основним предметом діяльності якого є транспорту-
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вання та зберігання (закачування, відбір) природного 

газу [2]. 14 червня 2017 р. Кабінет Міністрів України 

ухвалив перелік матеріальних активів газотранспорт-

ної системи та план їх передачі до ПАТ «Магістральні 

газопроводи України» [3]. За інформацією, яка пода-

на на офіційному сайті ПАТ «Магістральні газопро-

води», 14 лютого 2018 р. Кабінет Міністрів України 

передав в управління Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості активи газотранспортної 

системи України, які знаходяться на балансі компанії 

ПАТ «Укртрансгаз», які в подальшому будуть переда-

ні ПАТ «Магістральні газопроводи» [4].

У зв’язку з вищезазначеним особливої актуаль-

ності набуває питання оцінювання фінансового по-

тенціалу ПАТ «Магістральні газопроводи» на осно-

ві ретроспективного аналізу результатів діяльності 

ПАТ «Укртрансгаз» та з’ясування напрямів фінансо-

вого зростання.

Зарубіжними та вітчизняними науковцями роз-

роблено ряд методичних підходів для оцінювання іс-

нуючого рівня фінансового потенціалу підприємства.

Н
а основі аналізу літературних джерел нами 

встановлено, що більшість вчених пропо-

нують здійснювати оцінку фінансового по-

тенціалу на основі комплексного аналізу показників 

фінансового стану підприємства без приведення до 

єдиного показника. Ми поділяємо їхню думку, оскіль-

ки між фінансовим станом і рівнем фінансового по-

тенціалу є безпосередня взаємозалежність. 

В основному науковці обмежуються аналізом 

двох груп показників, а саме: фінансової стійкості та 

ліквідності. Проте деякі вчені пропонують викорис-

товувати значну кількість індикаторів. Наприклад, 

Толстих Т. Н. та Уланова Е. М. вважають, що при оцін-

ці фінансового потенціалу треба враховувати 5 груп 

показників: оборотності, інтенсивності використан-

ня ресурсів, ліквідності, рентабельності та фінансо-

вої стійкості [5].

Бикова В. Г. і Ряснинський Ю. М. розширюють 

цей набір аж до 9 груп показників: показники ліквід-

ності; показники фінансової стійкості; показники ді-

лової активності; показники рентабельності; нефор-

мальні показники інвестиційної привабливості під-

приємства; показники дебіторської та кредиторської 

заборгованостей; показники використання фінансо-

вого інструментарію; показники потенціалу персона-

лу на підприємстві, що займається реалізацією фінан-

сової діяльності [6]. 

Інші науковці вважають, що ідентифікацію рів-

ня потенціалу необхідно здійснювати за допомогою 

єдиного інтегрального показника. За Маслак О. І. при 

оцінці рівня фінансового потенціалу підприємства 

слід використовувати інтегральний показник, нор-

мований за еталонними значеннями. Вчений пропо-

нує визначати 6 інтегральних показників за такими 

блоками фінансово-економічних характеристик: стан 

активів, платоспроможність, фінансова стійкість, 

ділова активність, ефективність господарської ді-

яльності, ринкова активність. Чим нижче значення 

невідповідності фактичних показників еталонному 

рівню, тим вищим є рівень використання фінансово-

го потенціалу підприємства [7].

Наступний підхід оцінки фінансового потен-

ціалу включає визначення бальної оцінки системи 

показників. Так, Стецюк П. А. запропонував рейтин-

гування 10 показників оцінки фінансового стану, які 

відібрано на основі емпіричного аналізу та резуль-

татів оцінки фінансового стану підприємств агро-

промислового комплексу. За результатами аналізу 

підприємство може отримати один з чотирьох рівнів 

фінансового потенціалу: низький (менше 190 балів), 

нижче середнього (190–269 балів), середній (270–370 

балів), високий (більше 370 балів) [8]. 

Слід відмітити, що вищенаведені методики не-

суть різне змістовне навантаження, і кожен з них має 

певні переваги та недоліки щодо застосування. 

Проте, на нашу думку, з практичної точки зору 

методика ідентифікації рівня фінансового потенціалу 

повинна бути простою як при здійсненні розрахунків, 

тобто включати обмежену кількість індикаторів, так і 

при інтерпретації отриманих результатів. На наш по-

гляд, такого методичного підходу до оцінки фінансо-

вого потенціалу підприємства дотримуються росій-

ські науковці Фомін П. А. та Старовойтов М. К. [9].

Мета статті полягає в обґрунтуванні та апроба-

ції на прикладі газотранспортного підприємства ме-

тодичного підходу до оцінювання рівня фінансового 

потенціалу. 

О
працювання економічних наукових джерел 

дало нам змогу виявити, що фінансовий по-

тенціал включає в себе сукупність фінан-

сових ресурсів та можливостей підприємства для 

забезпечення підвищення ефективності діяльності,  

а оцінювання його рівня є необхідною умовою доціль-

ності вкладення коштів інвесторами та кредиторами. 

Фоміном П. А. та Старовойтовим М. К. запро-

поновано ідентифікацію фінансового потенціалу на 

основі експрес-аналізу основних фінансових показ-

ників, що характеризують ліквідність, платоспро-

можність, фінансову стійкість, ділову активів та 

ефективність діяльності (табл. 1).

У табл. 2 наведено конкретні значення «зон» 

для кожного із запропонованих показників, які відпо-

відають рівням фінансового потенціалу підприємства.

На думку російських учених, за високого рівня 

фінансового потенціалу діяльність підприємства є 

прибутковою, а фінансове положення – стабільне; се-

редній рівень також характеризується прибутковою 

діяльністю, проте фінансова стабільність залежить 

від змін внутрішнього та зовнішнього середовища; 

низький рівень фінансового потенціалу притаманний 

фінансово нестабільному підприємству [9]. 



320

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

Таблиця 1 

Формули розрахунку показників оцінки фінансового потенціалу

Назва показника Формула для розрахунку Економічний зміст показника

1. Коефіцієнт фінансової незалежності Власний капітал / Валюта балансу
Показує, яку частину активів підпри-
ємства сформовано за рахунок влас-
них коштів

2. Коефіцієнт загальної ліквідності Оборотні активи / Поточні 
зобов’язання

Показує частку поточних зобов’язань, 
яка може бути покрита поточними 
активами

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності Оборотні активи – Виробничі запаси / 
Поточні зобов’язання

Показує можливість погашення 
підприємством короткострокових 
зобов’язань у випадку його критич-
ного стану

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
(Кошти та їх еквіваленти + Поточні 

фінансові інвестиції) / Поточні 
зобов’язання

Показує, яка частина коротко-
строкової заборгованості може бути 
погашена в поточний момент або 
найближчим часом

5. Рентабельність активів Чистий прибуток / Валюта балансу
Показує, скільки чистого при-
бутку припадає на 1 грн коштів, 
інвестованих в активи підприємства

6. Рентабельність капіталу Чистий прибуток / Власний капітал
Показує, скільки чистого прибутку 
припадає на 1 грн власного капіталу 
підприємства

7. Ефективність використання активів 
для виробництва продукції Чистий дохід / Валюта балансу

Показує, скільки чистого доходу  
(виручки від реалізації) припадає  
на 1 грн коштів, інвестованих в активи 
підприємства

8. Частка заборгованості в загальній 
сумі джерел

(Поточні + Довгострокові 
зобов’язання) / Валюта балансу

Показує, яку частину активів підпри-
ємства сформовано за рахунок  
позикових (залучених) коштів  
довгострокового та короткостроко-
вого характеру

9. Частка вільних від зобов’язань 
активів, що знаходяться в мобільній 
формі

Оборотні активи / Валюта балансу
Показує частку вартості оборотних 
активів у загальній вартості майна 
підприємства

10. Частка накопиченого капіталу Нерозподілений прибуток / Валюта 
балансу

Показує частку нерозподіленого 
прибутку в загальній вартості майна 
підприємства

Джерело: удосконалено авторами з урахуванням [9].

За допомогою вищенаведеної методики на 

основі фінансової звітності ПАТ «Укртрансгаз» здій-

снено розрахунок показників, що характеризують рі-

вень фінансового потенціалу (табл. 3). 

Так, за результатами аналізу основних фінансо-

вих показників ПАТ «Укртрансгаз» відмічено тенден-

цію до зростання коефіцієнта фінансової незалеж-

ності з 0,59 у 2012 р. до 0,78 у 2017 р., що свідчить про 

можливість підприємства подолати несприятливі си-

туації щодо фінансового забезпечення господарської 

діяльності. Також збільшується довіра кредиторів до 

підприємства, оскільки воно платоспроможне та має 

достатню кількість власних коштів для погашення за-

боргованості.

Коефіцієнт загальної ліквідності, що відобра-

жає достатність ліквідних ресурсів підприємства для 

погашення його поточних зобов’язань, знаходився  

в межах 0,95–1,83 і характеризує газотранспортне 

підприємство як підприємство із середнім рівнем 

ліквідності ресурсів. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка 

кількість грошових коштів, розрахунків та інших ак-

тивів припадає на 1 грн поточних зобов’язань. Тобто 

він обчислюється для вужчого кола поточних активів, 

коли з розрахунку виключили найменш ліквідну їх 

частину – виробничі запаси. Протягом першої поло-

вини аналізованого періоду його значення відповідало 

середньому рівню потенціалу, а на кінець – високому. 

Досить важливим показником для оцінки фі-

нансового потенціалу підприємства є коефіцієнт аб-

солютної ліквідності, який протягом аналізованого 

періоду на досліджуваному підприємстві знаходяться 
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Таблиця 2 

Рейтингова оцінка фінансового потенціалу підприємства за фінансовими показниками 

Показник
Рівень ФПП

Високий Середній Низький

1. Коефіцієнт фінансової незалежності > 0,5 0,3–0,5 < 0,3

2. Коефіцієнт загальної ліквідності > 2,0 1,0–2,0 < 1,0

3. Коефіцієнт термінової ліквідності > 0,8 0,4–0,8 < 0,4

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2 0,1–0,2 < 0,1

5. Рентабельність активів > 0,1 0,05–0,1 < 0,05

6. Рентабельність капіталу > 0,15 0,1–0,15 < 0,1

7. Ефективність використання активів для виробництва 
продукції > 1,6 1,0–1,6 < 1,0

8. Частка заборгованості в загальній сумі джерел < 0,5 0,5–0,7 > 0,7

9. Частка вільних від зобов’язань активів, що знахо-
дяться в мобільній формі > 0,26 0,1–0,26 < 0,1

10. Частка накопиченого капіталу > 0,1 0,05–0,1 < 0,05

Джерело: складено за [9].

Таблиця 3 

Значення фінансових показників ПАТ «Укртрансгаз», що характеризують рівень фінансового потенціалу

Показник
Станом на кінець року

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1. Коефіцієнт фінансової 
незалежності 0,59 0,49 0,45 0,79 0,79 0,78

2. Коефіцієнт загальної ліквідності 1,069 0,95 1,10 1,58 1,83 1,65

3. Коефіцієнт термінової ліквідності 0,51 0,58 0,74 1,11 1,27 1,25

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0018 0,0013 0,0024 0,0026 0,0198 0,0065

5. Рентабельність активів 0,015 –0,042 –0,024 –0,016 –0,015 –0,009

6. Рентабельність капіталу 0,027 –0,082 –0,053 –0,011 –0,017 –0,003

7. Ефективність використання 
активів для виробництва продукції 0,58 0,50 0,43 0,066 0,086 0,056

8. Частка заборгованості в загальній 
сумі джерел 0,41 0,51 0,55 0,21 0,21 0,22

9. Частка вільних від зобов’язань 
активів, що знаходяться в мобільній 
формі

0,40 0,41 0,54 0,065 0,068 0,096

10. Частка накопиченого капіталу 0,12 0,61 0,04 –0,006 –0,015 –0,027

Примітка: * – дані на 30.09.2017 р.
Джерело: розраховано за [10].

значно нижче нормативного значення і свідчить про 

неможливість своєчасної оплати боргів підприєм-

ством через недостатність грошових коштів на роз-

рахунковому рахунку. 

О
скільки протягом аналізованого періоду, крім 

2012 р., діяльність газотранспортного підпри-

ємства була збитковою, то значення показни-

ків рентабельності власного капіталу та активів були 

від’ємними, що свідчить про неефективність їх вико-

ристання. Підприємству потрібно нарощувати величи-

ну чистого доходу від основного виду діяльності газу та 

скорочувати витрати, щоб виправити становище.

Значення показника ефективності використан-

ня активів для виробництва продукції, тобто коефіці-

єнта оборотності, також досить низьке і є свідченням 

значної матеріаломісткості виробничого процесу. 

Значення наступного аналізованого показника –  

частки заборгованості в загальній сумі джерел фінан-

сування – відповідали високому рівню фінансового 

потенціалу протягом усього аналізованого періоду, 

окрім значення у 2013–2014 рр.
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Щодо останніх показників, які використано для 

оцінки рівня фінансового потенціалу, то відмічено 

суттєве погіршення динаміки зміни частки вільних 

від зобов’язань активів і накопиченого капіталу. За 

даними показниками ПАТ «Укртрансгаз» протягом 

першої половини досліджуваного періоду знаходив-

ся в зоні високого рівня фінансового потенціалу, а на 

кінець – низького, що є свідченням погіршення фі-

нансового стану досліджуваного газотранспортного 

підприємства. 

Н
а наступному етапі доцільно порівняти отри-

мані значення фінансових коефіцієнтів із 

пороговими значеннями для кожного рівня 

фінансового потенціалу підприємства та побудувати 

профіль фінансового потенціалу (табл. 4).

зоні, тому газотранспортному підприємству 
можна привласнити низький рівень фінансо-
вого потенціалу.

ВИСНОВКИ

Таким чином, ПАТ «Укртрансгаз» за основі екс-
прес-аналізу основних фінансових показників має на 
кінець аналізованого періоду низький рівень фінан-
сового потенціалу, що притаманний фінансово неста-
більному підприємству. Підприємство має низький 
рівень фінансового потенціалу за такими показни-
ками: рентабельність власного капіталу та активів, 
абсолютна ліквідність, ефективність використання 
активів для здійснення виробничого процесу, що є 
досить негативним явищем у його діяльності. Тому 
правонаступнику ПАТ «Магістральні газопроводи» 

Таблиця 4 

Крива фінансового потенціалу ПАТ «Укртрансгаз» за фінансовими показниками 

Показник
Рівень ФПП

Високий Середній Низький

1. Коефіцієнт фінансової незалежності

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

3. Коефіцієнт термінової ліквідності

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

5. Рентабельність активів

6. Рентабельність капіталу

7. Ефективність використання активів для виробництва продукції

8. Частка заборгованості в загальній сумі джерел

9. Частка вільних від зобов’язань активів, що знаходяться  
в мобільній формі

10. Частка накопиченого капіталу

Умовні позначення:                  – крива фінансового потенціалу за 2012 р.;             – крива фінансового потенціалу за 2014 р.;
                   – крива фінансового потенціалу за 2017 р. 
Джерело: авторська розробка.

  

За даними табл. 4 можна робити такі висновки 

щодо рівня фінансового потенціалу:

 у 2012 р. підприємство має високий рівень 

за чотирма показниками, середній за двома 

та низький – за чотирма, тому підприємству 

можна привласнити середній рівень фінансо-

вого потенціалу;

 у 2014 р. рівень фінансового потенціалу був 

також у межах середнього, проте підприєм-

ство мало високий рівень лише за показни-

ком частки вільних від зобов’язань активів,  

а середній та низький рівні відмічено за чо-

тирма показниками;

 у 2017 р. підприємство перейшло в низьку 

зону аж за шістьма показниками, один по-

казник (коефіцієнт загальної ліквідності) був 

у середній зоні, а три показники – у високій 

необхідно знайти шляхи підвищення ефективності ді-
яльності та використання основних виробничих засо-
бів, нарощення високоліквідних активів та скорочен-
ня поточних зобов’язань, що дасть змогу покращити 
прибутковість, а отже, і фінансовий стан у цілому.    
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