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виконання численного набору функцій управління, основними з яких є 

планування, організація, мотивація і контроль. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ 

 

Фінансовий потенціал є одним із основних факторів, що впливає на 

фінансові, кредитні, інвестиційні, інтеграційні та інші відносини між 

економічними суб'єктами у процесі їх діяльності на різних рівнях та сферах 

функціонування. Для розробки успішної стратегії, оцінки перспектив і 

http://nbuv.gov.ua/UJRN


 
 

283 

 

визначення нових напрямів розвитку підприємства, а також для обґрунтування 

доцільності його інвестування потрібна усебічна оцінка як самого 

підприємства, так і його оточення. Вирішення даної проблеми безпосередньо 

пов’язане з посиленням фінансового потенціалу, що зумовлює актуальність 

теми дослідження. 

Формуванню фінансового потенціалу підприємств присвячено науковій 

праці багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. На сучасному етапі 

розвитку економіки проблема ефективного використання фінансового 

потенціалу продовжує зберігати свою актуальність, проте єдиної методики його 

аналізу і оцінки досі не розроблено. 

Аналіз літературних джерел згрупновано авторном на основні [1-4], свідчнить, 

що виділняють два підхонди – ресурнсний та резулньтативний, за якими 

здійсннюється тлуманчення понятнтя «фінансовий потеннціал». За ресурнсним 

підхондом, фінаннсовий потеннціал ототонжнюється з фінаннсовими ресурнсами, а за 

резулньтативним – із показнниками стабінльності фінаннсового стану підпрниємства 

[2, c. 23]. 

Більшість авторнів зводинть фінаннсовий потеннціал до фінаннсових ресурнсів, 

які знахондяться у розпонрядженні підпрниємства з метою здійсннення поточнних та 

майбунтніх витрант. Під фінаннсовими ресурнсами маєтьнся на увазі безпонсередньо 

ресурнси, які берутнь участнь у виробнничо-господарській діяльнності та 

залучнаються для фінаннсування певнинх стратнегічних напрянмків розвинтку 

підпрниємства [3, с. 54]. Фінаннсові ресурнси можна розглнядати в аспекнті 

складнової фінаннсового потеннціалу, як грошонві доходни та накопничення, що 

отримнані підпрниємством від викорнистання наявнних ресурнсів в проценсі 

здійсннення їх оборонту. Проте, визнанчати фінаннсовий потеннціал, як сукупнність 

фінаннсових ресурнсів є недоснтатнім, оскілньки тут не знахондять відобнраження, 

напринклад, «потенційність» їх відданчі чи можлинвості транснформації їх в інші 

складнові елеменнти (фактори) виробнництва. 

Отже, можна зазначити, що фінансовий потенціал підприємства — це 

сукупність наявних і потенційних можливостей підприємства щодо мобілізації 

та нарощення їхнього обсягу і їхні трансформації  в інші чинники виробництва 
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відповідно до потреби для того, щоби досягти стратегічних та тактичних цілей 

підприємства. 

В управнлінні фінаннсовим потеннціалом підпрниємства має бути доцілньно 

визнанчення методнів, за якими можна зробинти виснонвок щодо якостні управнління 

ними. В основну методнів оцінюнвання рівня викорнистання фінаннсового 

потеннціалу підпрниємства закландено аналінзування резулньтатів його діяльнності за 

окремними напрянмками, з врахунванням впливну фактонрів та виявлнення резернвів 

підвинщення ефектнивності викорнистання фінаннсових ресурнсів. 

За об’єктами оцінкни виокрнемлено ресурнсний, струкнтурний, цільонвий та 

змішанний методни оцінкни рівня  викорнистання фінаннсового потеннціалу. 

Ресурнсний метод переднбачає оцінюнвання наявнних у підпрниємства фінаннсово-

економічних ресурнсів у грошонвій та натурнальній форманх із врахунванням їх 

якостні та ефектнивності викорнистання у госпондарській діяльнності. В свою чергу, 

струкнтурний метод ґрунтнується на аналінзі окремних складнових та елеменнтів 

задіянних вхіднних ресурнсів та визнанченні рівня їх відданчі. Цільонвий метод 

переднбачає порівнняння фактинчних резулньтатів управнління фінаннсовим 

потеннціалом підпрниємства із планонвими. При застонсуванні змішанного методну 

викорнистовуються окремні елеменнти вищезназначених підхондів до визнанчення 

рівня викорнистання аналінзу фінаннсового потеннціалу підпрниємства. 

За рівненм узаганльнення показнників виокрнемлено методни оцінюнвання за 

допомногою інтегнрального показнника чи систенми показнників. Викорнистання 

інтегнрального показнника переднбачає зведенння окремних даних в одній 

матемнатичній залежнності. Натомність систенма показнників створнюється для 

розглняду їх значенння незалнежно один від одногно, що дає змогу оцінинти 

резулньтати роботни підпрниємства на різнинх сегменнтах діяльнності [4, с. 90-92]. 

Оцінка фінаннсового потеннціалу дозвонляє вибранти основнні напрянми 

активнізації діяльнності підпрниємств, виробнити необхнідну стратнегію поведнінки, 

спрямновану на мінімнізацію втрат і фінаннсового ризикну від вкладнень в їх 

діяльнність. 

Отже, можна зробити висновок, що фінаннсовий потеннціал визнчає 

здатнність підпрниємства пристносуватисядо умов при змінах в екононмічному 

середовищі. Адже, саме фінансовий потенціал відігнрає вагомну роль у 
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спромножності підпрниємства отримувати необхнідний обсяг грошонвих потокнів та 

фінаннсово надійнним. За резулньтатами провенденого досліндження можна 

ствернджувати, що проценс формунвання фінаннсового потеннціалу залежнить від 

багатньох фактонрів, які в основнному контрнолюються економічним суб’єктами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Сучасна депозитна політика є ефективною, коли відбувається  

раціональність та прибутковість у використанні ресурсів, ефективність 

продажів депозитних продуктів. При цьому необхідно забезпечувати 

відповідний рівень ліквідності, дохідності та ризику, а також формувати 

конкурентні переваги комерційної банківської установи. 




