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Статья посвящена развитию теоретико-методических и практических основ оценки финансового потенциала предприятия. 

Охарактеризованы основные этапы процесса оценки финансового потенциала предприятия и осуществлен обоснованный вы-
бор оценочных показателей, предложено итоговую оценку финансового потенциала предприятия проводить на основе рейтин-
говой оценки. Апробацию предложенного подхода осуществлено на примере УМГ «Прикарпаттрансгаз» и УМГ «Львовтрансгаз».
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Vitvitska U.Y., Shtym J.V. RATING ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to the development of theoretical, methodological and practical principles for assessing the financial potential 

of the enterprise. The main stages of the process of evaluating the financial potential of the enterprise have been described. A reason-
able choice of valuation indicators has been made, a final assessment of the financial potential of the enterprise has been proposed 
based on the rating assessment. Approbation of the proposed approach was carried out on the example of the gas transport enterprises 
“Prykarpatransgaz” and “Lvivtransgaz”.
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Постановка проблеми. Управління процесами 
формування та пошук шляхів нарощування фінансо-
вого потенціалу підприємств потребують проведення 
його діагностики, яка передбачає системну й усе-
бічну його оцінку з використанням різних підходів, 
методів та прийомів аналізу. 

Насамперед слід відзначити, що, незважаючи на 
високий рівень уваги науковців до обґрунтування 
сутності дефініції «фінансовий потенціал підприєм-
ства», що було висвітлено у праці [1, с. 227–230], 
методичне забезпечення його оцінювання є недо-
статньо обґрунтованим. Насамперед постає питання 
щодо вибору інструментарію оцінки фінансового 
потенціалу підприємства, результати якої дадуть 
можливість оперативно визначати внутрішні потен-
ційні можливості і недоліки підприємства, виявляти 
приховані резерви з метою підвищення ефективності 
його діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
наукових праць, які присвячені формуванню мето-
дичних підходів до оцінювання фінансового потенці-
алу підприємства, слід виділити розробки К.В. Ков-
туненко [2], В.О. Кунцевич [3, 4], Н.М. Левченко [5], 
О.І. Маслак [6], Р.О. Толпежнікова [7], В.В. Турчака 
[8], П.А. Фоміна [9], Г.В. Блакитої [10], Н.С. Пед-

ченко [11], Л.С. Стасюк [12], О.В. Мілінчук [13], 
Г.О. Партин [14], І.А. Маринич [15] та ін. Водночас, 
незважаючи на актуальність поставленої проблема-
тики, єдиної методики оцінювання й аналізу фінан-
сового потенціалу підприємства досі не розроблено.

Метою дослідження є подальший розвиток тео-
ретико-методичних і практичних засад оцінювання 
фінансового потенціалу та здійснення його рейтин-
гової оцінки на прикладі вітчизняних газотранспорт-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі вивчення підходів до оцінювання фінансо-
вого потенціалу підприємства встановлено, що вони 
передбачають застосування певного методу або їх 
поєднання, а саме: методу застосування інтегральної 
(факторної) моделі, методу експертного оцінювання 
фінансових коефіцієнтів або фінансових індикаторів, 
комбінованого методу. 

Узагальнення проведених досліджень теоретико-
методичних підходів до оцінювання різноманітних 
видових проявів потенціалу підприємств дали змогу 
сформувати послідовність етапів процесу проведення 
оцінки фінансового потенціалу, що продемонстро-
вано на рис. 1.

Розглянемо суть пропонованих етапів.



71ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Етап 1. Збір та аналіз інформації 

для визначення загального обсягу 
фінансових ресурсів підприємства та 
можливих резервів їх нарощування.

Важливу роль у реалізації 
завдань фінансового аналізу відіграє 
його інформаційне забезпечення. 
Ефективність управлінських рішень 
багато в чому залежить від обсягу, 
якості та змісту інформації. Воло-
діння повною, достовірною, актуаль-
ною та оперативною інформацією дає 
змогу ухвалювати ефективні управ-
лінські рішення та сприяє зниженню 
фінансових ризиків.

Етап 2. Обґрунтування системи 
оціночних показників. 

Під час обґрунтування системи 
оціночних показників для оцінки 
фінансового потенціалу підприєм-
ства необхідно враховувати дотри-
мання таких вимог:

– по-перше, фінансові коефіці-
єнти мають бути максимально інфор-
мативними і давати цілісну картину 
фінансового потенціалу;

– по-друге, для усіх фінансових 
коефіцієнтів мають бути зазначені 
числові нормативи мінімального 
задовільного рівня або діапазону 
змін;

– по-третє, фінансові коефі-
цієнти повинні розраховуватися 
тільки за даними публічної бухгалтерської звітності 
підприємств;

– по-четверте, фінансові коефіцієнти повинні 
давати можливість проводити рейтингову оцінку під-
приємства як у просторі (порівняно з іншими підпри-
ємствами), так і у часі (за низку періодів) [16, с. 294].

Проведений аналіз літературних джерел показав, 
що для оцінювання фінансового потенціалу підпри-
ємства зазвичай використовують показники діло-
вої активності, рентабельності, ліквідності та пла-
тоспроможності, фінансової стійкості, майнового 
стану тощо. 

Кожен дослідник пропонує різний набір оціноч-
них показників. Саме тому на основі узагальнення 
низки наукових розробок, присвячених методоло-
гії оцінювання фінансового потенціалу підприєм-
ства, було виділено перелік із двадцяти показників 
(табл. 1). При цьому до уваги бралися ті показники, 
які пропонувалися авторами найчастіше, і перевага 
надавалася відносним показникам.

Як видно з табл. 1, для оцінки фінансового потен-
ціалу підприємства найчастіше використовуються 
такі показники, як рентабельність власного капі-
талу, коефіцієнти загальної і абсолютної ліквід-
ності та коефіцієнт автономії. При цьому дванадцять 
показників із двадцяти пропонується для застосу-
вання не більше 1–2 разів, тому вважаємо, що їх 
недоцільно брати до уваги під час оцінювання фінан-
сового потенціалу підприємства.

Як засвідчили проведені дослідження, важли-
вими показниками оцінки фінансового потенціалу 
підприємств є показники рентабельності власного 
капіталу та рентабельності активів. Проте під час їх 
застосування у разі оцінювання фінансового потен-
ціалу збиткових підприємств (якими, наприклад, є 
газотранспортні підприємства УМГ «Прикарпаттран-
сгаз» та УМГ «Львівтрансгаз»), виникають певні 

труднощі, оскільки врахування від’ємних значень 
показників однозначно приведе до суттєвого зани-
ження результуючого показника. 

Тому нами пропонується замість показників рен-
табельності застосувати такі показники, як коефі-
цієнт росту чистого доходу, який використовується 
для кількісної характеристики зміни обсягу чистого 
доходу поточного періоду щодо обсягу чистого доходу 
попереднього періоду, та коефіцієнт витрат на реалі-
зацію та управління, який характеризує співвідно-
шення зазначених видів витрат і чистого доходу від 
реалізації.

Методика розрахунку показників оцінки фінан-
сового потенціалу підприємства наведена у табл. 2.

Етап 3. Обґрунтування методів діагностики фінан-
сового потенціалу.

Важливим етапом процесу оцінювання фінансо-
вого потенціалу підприємства є визначення методів 
діагностики, використання яких дасть змогу дійти 
обґрунтованого висновку щодо якості управління 
ним. При цьому під методологією та методикою діа-
гностики фінансового потенціалу підприємства розу-
міють використання визначених методів, прийомів 
та індикаторів аналізу для досягнення поставлених 
конкретних цілей. 

Для здійснення діагностики фінансового потенці-
алу підприємства доцільним є застосування спроще-
них (горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний 
аналіз) та розгорнутих прийомів (трендовий, порів-
няльний, факторний аналіз).

Етап 4. Аналіз динаміки основних фінансово-еко-
номічних показників досліджуваного підприємства 
дасть змогу отримати повну, всебічну та об’єктивну 
оцінку виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства за досліджуваний період. При цьому акцент 
під час проведення дослідження слід зробити саме 
на фінансово-економічні показники, такі як чистий 
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Рис. 1. Процес оцінювання фінансового потенціалу підприємства
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дохід від реалізації, собівартість реалізації, валовий 
прибуток (збиток), фінансовий результат від опера-
ційної діяльності, чистий прибуток (збиток) та ін., 
які дають змогу оцінити ефективність діяльності 
підприємства, виявити напрями і обмеження його 
фінансового розвитку.

Етап 5. Аналіз майна підприємства та джерел 
його формування.

Фінансовий потенціал підприємства можна оха-
рактеризувати також розміщенням і використан-
ням коштів (активів) і джерелами їх формування 
(власного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Ці 
дані наведені в балансі підприємства, який є свого 
роду моментальним знімком фінансово-господар-
ського стану підприємства на певну дату. Він дає 

змогу зробити оцінку найсуттєвіших фінансових 
ознак та найважливіших фінансових параметрів 
підприємства.

Етап 6. Розрахунок показників, за якими здій-
снюватиметься оцінка фінансового потенціалу під-
приємства, та їх аналіз.

Детальне вивчення динаміки наведених фінан-
сових показників дасть змогу отримати комплексну 
характеристику фінансового потенціалу підприєм-
ства і може стати основою для розроблення управлін-
ських рішень щодо його нарощування, забезпечення 
повноти та ефективності використання.

Етап 7. Рейтингова оцінка фінансового потенці-
алу підприємства та формулювання висновків щодо 
якості управління ним.

Таблиця 1
Показники оцінювання фінансового потенціалу підприємства
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1. Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) + + + + + + 6

2. Коефіцієнт загальної ліквідності + + + + + 5

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності + + + + 4

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності + + + + + + + 7

5. Рентабельність активів + + + + 4

6. Рентабельність власного капіталу + + + + + + + 7

7. Період оборотності власного капіталу + 1

8. Чиста рентабельність продажу + 1

9. Ефективність використання активів для 
виробництва продукції + + + + 4

10. Коефіцієнт заборгованості + + + + + 5

11. Частка накопиченого капіталу + + 2

12. Коефіцієнт забезпечення боргів 
(заборгованості) + 1

13. Коефіцієнт маневреності власного капіталу + + 2

14. Коефіцієнт забезпечення власними оборот-
ними коштами + 1

15. Частка короткострокової заборгованості 
в загальній сумі заборгованості + 1

16. Коефіцієнт фінансового ризику + 1

17. Період заборгованості дебіторської 
заборгованості + 1

18. Продуктивність праці + 1

19. Трудоозброєність оборотних активів + 1

20. Коефіцієнт повних витрат на оплату праці + 1

Таблиця 2
Методика розрахунку показників для оцінювання фінансового потенціалу підприємства

Показник Розрахунок показника

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) Власний капітал / Валюта балансу

2. Коефіцієнт заборгованості Поточні та довгострокові зобов’язання / Валюта балансу

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

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Оборотні активи – Запаси) / Поточні зобов’язання

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов’язання

6. Коефіцієнт росту чистого доходу (Чистий дохід звітного року – Чистий дохід попереднього 
року) / Чистий дохід попереднього року)

7. Коефіцієнт витрат на реалізацію та управління Витрати на збут та адміністративні витрати / Чистий дохід

8. Ефективність використання активів для виробни-
цтва продукції (надання послуг)

Чистий дохід / Валюта балансу
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Таблиця 3 
Критерії рейтингової оцінки фінансового потенціалу підприємства за фінансовими показниками [7–9]

Показник
Рівень фінансового потенціалу підприємства

високий середній низький

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

2. Коефіцієнт заборгованості <0,5 0,7–0,5 >0,7

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

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,8 0,4–0,8 <0,4

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

6. Коефіцієнт росту чистого доходу >0,26 0,10–0,25 <0,10

7. Коефіцієнт витрат на реалізацію та управління <0,4 0,4–0,7 >0,7

8. Ефективність використання активів для реалізації послуг >1,6 1,0–1,6 <1,0

Таблиця 4
Визначення величини вагомостей оціночних показників фінансового потенціалу підприємства

Показник
Частота використання 
для оцінки фінансового 
потенціалу підприємства

Розрахунок 
величини 
вагомості

Результат 
розрахунку 
вагомості,
част. од.

1. Коефіцієнт автономії 6 6 / 42 0,14

2. Коефіцієнт заборгованості 5 5 / 42 0,12

3. Коефіцієнт загальної ліквідності 5 5 / 42 0,12

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності 4 4 / 42 0,10

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 7 7 / 42 0,17

6. Коефіцієнт росту чистого доходу 7 7 / 42 0,17

7. Коефіцієнт витрат на реалізацію та управління 4 4 / 42 0,10

8. Ефективність використання активів для реалізації послуг 4 4 / 42 0,10

Разом 42 1

Таблиця 5
Інтерпретація значень інтегрального показника фінансового потенціалу підприємства [9]

Рейтинг фінансового  
потенціалу підприємства

Значення інтегрального 
показника Характеристика фінансового потенціалу підприємства

Високий 2,34–3,0 Діяльність підприємства характеризується зростанням, фінан-
совий стан стабільний.

Середній 1,67–2,33
Діяльність підприємства характеризується нарощуванням 
обсягів, але фінансовий стан залежить від змін як у внутріш-
ньому, так і у зовнішньому середовищі.

Низький 1,0–1,66 Підприємство фінансово нестабільне.

Для визначення рівня фінансового потенціалу 
підприємства за обґрунтованою системою показників 
необхідно порівняти їх фактичні значення із реко-
мендованими даними рейтингової оцінки (табл. 3). 
При цьому за відповідності значення показника най-
вищому рівню йому присвоюється оцінка «3», серед-
ньому – оцінка «2», низькому – «1». 

Підсумкову оцінку фінансового потенціалу під-
приємства доцільно проводити на основі рейтингової 
оцінки, яка заснована на теорії і методиці комплек-
сного фінансового аналізу підприємства. Підсумкова 
рейтингова оцінка враховує всі найважливіші параме-
три фінансово-господарської діяльності підприємства, 
бо під час її проведення використовуються показники, 
які характеризують ефективність використання вироб-
ничих та фінансових ресурсів підприємства, стан і роз-
міщення коштів, їх джерела та ін. Рейтингова оцінка 
характеризується значенням конкретного показника, 
який синтезує певні сторони діяльності об’єкта дослі-
дження, отриманого на основі математичної обробки 
системи окремих показників [19, с. 324]. 

Для формування узагальнюючої рейтингової 
оцінки можуть використовуватися методи сум, 
середньої геометричної, коефіцієнтний, суми місць, 
відстаней тощо.

Етап 8. Прийняття управлінських рішень щодо 
нарощування та забезпечення ефективного викорис-
тання фінансового потенціалу підприємства.

На цьому етапі на основі узагальнення резуль-
татів оцінки фінансового потенціалу підприємства 
розробляються напрями формування, накопичення 
та розподілу фінансових ресурсів, формується відпо-
відна фінансова стратегія, спрямована на мініміза-
цію втрат та фінансових ризиків.

Застосування запропонованого підходу здійснимо 
на прикладі вітчизняних газотранспортних підпри-
ємств – УМГ «Прикарпаттрансгаз» та УМГ «Львів-
трансгаз». Для формування інтегральної рейтинго-
вої оцінки насамперед необхідно визначити вагові 
коефіцієнти оціночних показників. Для цього ско-
ристаємося результатами, наведеними у табл. 1, та 
застосуємо метод суми чисел. Результати проведених 
розрахунків щодо визначення вагомостей оціночних 
показників наведені у табл. 4.

Розрахунок інтегрального показника рейтинго-
вої оцінки фінансового потенціалу досліджуваних 
УМГ проводився за період 2014–2016 років як сума 
добутків величини вагомостей оціночних показ-
ників (табл. 4) та присвоєної оцінки, виходячи із 
відповідності значення показника певному рівню 
фінансового потенціалу (табл. 3). Результати розра-
хунку інтегрального показника фінансового потен-
ціалу досліджуваних УМГ графічно подано на рис. 
2, а у табл. 5 наведено градацію рівня фінансового 
потенціалу залежно від значення інтегрального 
показника.
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Як бачимо, значення інтегрального показника 
рейтингової оцінки фінансового потенціалу УМГ 
«Прикарпаттрансгаз» у 2014 році становило 1,43, що 
відповідало низькому рівню, у 2015 році – 2,08 та 
1,74 у 2016 році, що відповідало середньому рівню 
фінансового потенціалу.

Щодо УМГ «Львівтрансгаз», то у 2014 році зна-
чення інтегрального показника рейтингової оцінки 
його фінансового потенціалу становило 1,74, у 
2015–2016 роках – 1,91, що відповідає середньому 
рівню фінансового потенціалу упродовж усього дослі-
джуваного періоду.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, 
застосування запропонованого підходу до оцінки фінан-
сового потенціалу, який базується на обґрунтованій 
системі показників, дасть змогу удосконалити процес 
управління ним, забезпечити підвищення ефективності 
та оптимізацію діяльності підприємства відповідно до 
стратегічних напрямів його розвитку.

У результаті проведеної оцінки фінансового 
потенціалу досліджуваних газотранспортних підпри-
ємств було виявлено їх слабкі місця, розроблення та 
обґрунтування напрямів подолання яких буде пред-
метом подальших досліджень. 
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Рис. 2. Інтегральний показник рейтингової оцінки фінансового потенціалу 
досліджуваних газотранспортних підприємств
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