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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы влияния информационных технологий на социально-экономические 
процессы государства в условиях институциональных преобразований. Показана взаимосвязь между развитием ин-
формационных технологий в стране и благосостоянием общества, учитывая постоянное обновление информационного 
обеспечения и моментального его внедрения в бизнес-среду, государственный сектор и сферу домохозяйств. Обосно-
вана важность информационного обеспечения при исследовании объектов, процессов и явлений в социально-экономи-
ческом развитии страны.

Ключевые слова: социально-экономические процессы государства, информационные технологии, институциональные 
преобразования, государственная информационная политика, глобальное информационное общество.

Summary. In work the question of impact of information technologies is considered on social and economic processes of 
the state in the conditions of іnstitutіonal transformations. Intercommunication is shown between development of information 
technologies in the country and welfare of society subject to the condition permanent update of the informative providing and 
his instantaneous introduction in business-environment, state sector and sphere of home science. Importance of the informative 
providing is grounded at the study of objects, processes and phenomena in social and economic development of country.
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ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
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OF FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

Анотація. У роботі розглянуто сутність поняття «фінансово-економічний потенціал» як ключового інструменту 
розвитку підприємства. Виокремлено особливості управління зовнішнім залученням коштів для підтримки та наро-
щення фінансово-економічного потенціалу. Визначено підходи до оцінювання фінансово-економічного потенціалу на 
основі певних показників. Обґрунтовано необхідність застосування показника доданої економічної вартості для оціню-
вання ефективності зовнішнього залучення коштів для підвищення фінансово-економічного потенціалу підприємства. 
Виокремлено аспекти управління зовнішнім залученням коштів, яке сприятиме розширенню фінансово-економічного 
потенціалу підприємства.

Ключові слова: потенціал, фінансово-економічний потенціал, зовнішнє залучення коштів, додана економіч-
на вартість.
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Вступ та постановка проблеми. Враховуючи сучасні 
умови господарювання, підприємства повинні адекватно 
реагувати на ринкові зміни. У зв’язку з цим необхідно 
нарощувати обсяги фінансового потенціалу, збільшуючи 
обсяги виробництва, раціонально використовуючи фінан-
сові, матеріальні, виробничі та трудові ресурси, задоволь-
няти нові суспільні потреби та найважливіші їхні чин-
ники. Для того щоб наростити фінансово-економічний 
потенціал, необхідно здійснювати грамотне управління 
власними та залученими коштами, яке включає оптимі-
зацію фінансових потоків для максимізації фінансово 
результату діяльності.

Стан фінансового потенціалу та ефективність його 
використання впливають не тільки на саме підприємство, 
але й на державу та суспільство в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття 
«фінансовий потенціал» розглядало багато вітчизняних 
учених, таких як А.Е. Атаєва, В. Бикова, Е.В. Боровикова, 
В. Ковальов, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, С.В. Онишко, 
Ю.О. Путятін, П.А. Фомин і М.К. Старовойтов, Ю. Ряс-
нянський, Т. Паєнко та О.С. Федонін. Питанням управ-
ління фінансовим потенціалом займались О.В. Ареф’єва, 
В.Г. Белолипецький, В.Б. Занг, Т.С. Клебанова, М.М. Лепа, 
О.С. Стоянов та ін. Г.О. Партин та С.Я. Фаріон розглядають 
фінансовий потенціал як частину економічного потенціалу.

Попри постійну увагу науковців до поняття та осо-
бливостей формування фінансово-економічного потен-
ціалу змінні умови ринкового середовища зумовлюють 
потребу дослідження нових умов збереження та наро-
щення потенціалу. Зокрема, невирішеними залишаються 
проблеми визначення можливостей зовнішнього залу-
чення коштів для підвищення фінансово-економічного 
потенціалу підприємства.

Метою даної роботи є розробка механізму управління 
фінансово-економічним потенціалом підприємств на 
основі оптимізації зовнішнього залучення коштів.

Результати дослідження. Термін «потенціал» похо-
дить від латинського слова potential, що означає «сила», 
«міць», «потужність», «здатність», «приховані можли-
вості», «спроможність бути». Словник іншомовних слів 
трактує поняття «потенціал» як сукупність усіх наяв-
них засобів, можливостей, продуктивних сил та ін., що 
можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, 
сфері. Зрозуміло, що таке визначення потенціалу є надто 
широким для використання в економічних дослідженнях, 
хоча і висвітлює його певні особливості [1, c. 297].

За функціональною сферою розрізняють ресурсний, 
виробничий та фінансових потенціали, що відображають 
відповідний етап взаємодії ресурсів. Своєю чергою, із роз-
витком слід ототожнювати поняття фінансовий потенціал, 
оскільки всі інші потенціали являють собою сукупність 
можливостей з використання сконцентрованих ресурсів, що 
вказує на наявність у них статичного характеру [2, c. 159]. 

У своєму дослідженні О.Є. Гудзь схиляється до твер-
дження, що «фінансово-економічного потенціал – це 
характеристика фінансового положення та фінансових 
можливостей підприємства» [3]. П.А. Фомин і М.К. Ста-
ровойтов стверджують, що «фінансовий потенціал під-
приємства – це відносини, що виникають на підприємстві 
з приводу досягнення максимально можливого фінан-
сового результату», і далі уточнюють, що його можна 
визначити як «…характеристику фінансової незалежності 
підприємства, його фінансової стійкості та кредитоспро-
можності» [4]. Т.Б. Кузенко характеризує фінансово-еко-
номічний потенціал як «рушійну силу, необхідну для 
переведення сконцентрованих на підприємстві ресурсів 
із статичного стану в динамічний, що забезпечує макси-

мально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку 
підприємства» [5, с. 45].

Ще одну інтерпретацію фінансово-економічного 
потенціалу пропонує Т. Паєнко, який уважає, що фінан-
совий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, 
спрямованих на реалізацію і нарощування економічного 
потенціалу з метою максимізації прибутку [5, с. 46].

Розглянемо можливості, які створюють фінансово-
економічний потенціал. Їх можна поділити на можли-
вості першого та другого порядків. Можливості першого 
порядку – це той механізм, за допомогою якого можна 
реалізувати, використати наявні фінансові ресурси для 
досягнення цілей підприємства. Без цього ресурси або 
будуть лежати мертвим вантажем на підприємстві, або 
будуть розпорошені, що призведе до зменшення не тільки 
фінансового потенціалу, а й загального потенціалу під-
приємства. При дії можливостей першого порядку на 
спроможності відбувається їх реалізація, і у підприємства 
з’являються можливості другого порядку, тобто напрями 
розвитку подальшої діяльності. 

Г.О. Партин та С.Я. Фаріон також поділяють фінан-
сово-економічний потенціал у залежності від можливос-
тей поточного використання на існуючий та потенціал 
розвитку, а існуючий потенціал може бути реалізованим 
або нереалізованим [6, с. 89] (рис. 1).

Потенціал розвиткуІснуючий потенціал

Реалізований Нереалізований

Фінансово-економічний потенціал

Рис. 1. Види фінансово-економічного потенціалу  
в залежності від можливостей поточного використання

Джерело: розроблено авторами на основі [6, с. 89]

Фінансово-економічний потенціал не слід ототож-
нювати з фінансовими ресурсами, оскільки він є значно 
ширшим поняттям і формує механізм динамічної транс-
формації ресурсів у результати діяльності підприємства. 
Також його доцільно розглядати і з точки зору управління, 
тому що без впливу на нього та без використання він 
користі не принесе. Фінансово-економічний потенціал як 
категорія управління підлягає плануванню, регулюванню 
і використанню. Для того щоб здійснювати управління 
ним, необхідно враховувати показники фінансово-еконо-
мічного потенціалу у попередніх періодах з урахуванням 
можливих змін, здійснювати аналіз вагомості чинників і 
на основі цього прогнозувати та планувати його значення. 
Ще одним моментом управління є оцінка та визначення 
його рівня. Оцінка фінансово-економічного потенціалу 
допомагає визначити основні чинники, що позитивно та 
негативно впливають на підприємство, сприяють активі-
зації діяльності підприємства, тим самим підвищують чи 
зменшують рівень фінансового потенціалу. За результа-
тами оцінки можна визначити необхідну стратегію пове-
дінки підприємства, яка допоможе мінімізувати ризики.

Орієнтація управління залученням коштів на під-
тримку і покращання фінансово-економічного потенціалу 
підприємства підтверджується тим, що його результатами 
мають бути:

1. формування обсягів власних і позикових коштів, 
достатніх для фінансування виробничо-господарської 
діяльності та реалізації інвестиційних проектів;

2. забезпечення оптимальної структури і рентабель-
ності коштів та активів підприємства;
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3. створення умов для ефективного залучення додат-
кових обсягів коштів, необхідних для їх спрямування в 
технічний та організаційний розвиток підприємства, від-
повідно до зміни завдань діяльності і впливу чинників 
зовнішнього підприємницького середовища;

4. створення ефективної системи планування і контр-
олю процесів залучення коштів та їх використання, що 
підвищує прозорість оцінювання поточного і майбутнього 
фінансового стану підприємства [7].

Оцінку фінансово-економічного потенціалу підприєм-
ства здійснюють на основі показників майнового стану, 
визначення результативності фінансово-господарської 
діяльності та оцінювання фінансового стану підприєм-
ства, зокрема аналізу значень показників рентабельності, 
ділової активності, фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності тощо [8, с. 151; 9, с. 84]. Однак попри 
розгалужену систему показників оцінювання окремих 
аспектів фінансово-економічного потенціалу підпри-
ємства узагальнюючого показника, який би відображав 
ефективність його використання, в економічній літера-
турі на сьогодні не існує. Традиційні фінансові показ-
ники, які ґрунтуються на аналізі даних фінансової звіт-
ності, у сучасних умовах господарювання відображають 
тільки певні результати реалізації управлінських рішень 
щодо здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства та розвитку його економічного потенці-
алу. Більшість сучасних вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів стверджують, що зростання фінансово-еконо-
мічного потенціалу підприємства насамперед залежить 
від обсягів формування доданої економічної вартості 
(EVA) [8; 9]. Показник EVA використовується як клю-
човий індикатор росту ринкової вартості підприємства, 
оскільки, по-перше, при його визначенні враховуються 
інтереси всіх фінансово зацікавлених сторін: інвесторів 
(акціонерів, кредиторів), постачальників, клієнтів, пер-
соналу, бюджету тощо; позитивне значення EVA означає, 
що підприємство виконало зобов’язання перед усіма кре-
диторами, інвесторами та контрагентами і перевершило 
очікування власників. По-друге, EVA найбільш повно 
відображає ефективність управління коштами, спрямо-
ваними в діяльність підприємства. При управлінні залу-
ченням коштів підприємствами доцільно орієнтуватись 
на зростання в довгостроковому періоді значення доданої 
економічної вартості (EVA).

Управління залученням коштів на основі показника 
EVA передбачає дослідження взаємозв’язку між обсягами 
і структурою залучення коштів та зміною значення дода-
ної економічної вартості підприємства. Для підвищення 
ефективності управління доданою економічною вартістю 
підприємства треба звернути увагу на такі базові блоки, 
як виробнича ефективність, зокрема склад та прибутко-
вість активів, взаємини між підприємством і кредито-
рами, що впливають на вартість капіталу підприємства. 

Застосування показника EVA може допомогти керівни-
цтву створити таку систему управління, яка б збільшила 

ймовірність того, що всі центри відповідальності плану-
ватимуть, організовуватимуть, контролюватимуть та регу-
люватимуть процес фінансового забезпечення, зокрема і 
залучення коштів відповідно до необхідності підвищення 
значення EVA, фінансово-економічного потенціалу, а від-
так, ринкової вартості підприємства.

Обчислення і аналізування в процесі залучення коштів 
показника доданої економічної вартості дасть можливість 
підприємствам:

– відслідковувати в динаміці зміну їхнього фінан-
сово-економічного потенціалу; 

– визначити чинники, що впливають на зміну вар-
тості підприємства, відстежити характер значення їхнього 
впливу; 

– побудувати систему прийняття рішень щодо залу-
чення коштів, ґрунтуючись на стратегічній меті – підви-
щення EVA та ринкової вартості підприємства; 

– визначити склад основних показників, на основі 
яких можна оцінити вплив залучення коштів на зміну 
доданої економічної вартості підприємства; 

– вчасно виявляти вузькі місця в управлінні залучен-
ням коштів на підприємстві і своєчасно на них реагувати. 

Від’ємне значення доданої економічної вартості свід-
чить про помилки, допущені в управлінні діяльністю під-
приємства, зокрема і про неефективність залучення коштів, 
а відтак, і зниження його конкурентної позиції. Врахування 
показника доданої економічної вартості при оцінюванні 
ефективності управління залученням коштів дасть змогу 
ідентифікувати та усунути чи реформувати ті процеси, які 
підвищують залучення коштів, негативно впливають на 
прибуток підприємства та його ринкову вартість.

Отже, управління залученням коштів на підприємства 
має ґрунтуватися на таких основних аспектах:

– метою управління залученням коштів на підпри-
ємство в довгостроковому періоді має бути максимізація 
його доданої економічної вартості. Досягнення цієї мети 
має ґрунтуватися на максимізації рентабельності вико-
ристання залучених на підприємство коштів за допусти-
мого рівня ризику;

– необхідно здійснювати оптимізацію обсягів і струк-
тури грошових потоків, які генеруються в результаті залу-
чення коштів.

Висновки. Підсумовуючи все вищевказане, можна 
зробити висновок, що фінансово-економічний потенціал 
підприємства – одна з найважливіших характеристик 
ефективності фінансово-господарської діяльності. Саме 
він визначає конкурентоспроможність підприємства на 
ринку, його надійність та доцільність існування. А його 
оцінка – це необхідний етап управління, який визначає 
наявні та потенційні можливості підприємства. З огляду 
на ці характеристики, фінансово-економічний потенціал 
підприємства потребує розвитку процесів зовнішнього 
залучення коштів. Це зумовлено розширенням необхід-
ності пошуку нових методів забезпечення потреб опера-
ційної та інвестиційної діяльності підприємств.
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Аннотация. В работе рассмотрена сущность понятия «финансово-экономический потенциал» как ключевого ин-
струмента развития предприятия. Выделены особенности управления внешним привлечением средств для поддержки 
и наращивания финансово-экономического потенциала. Определены подходы к оценке финансово-экономического по-
тенциала на основе сгруппированных показателей. Обоснована необходимость применения показателя добавленной 
экономической стоимости для оценки эффективности внешнего привлечения средств для повышения финансово-эко-
номического потенциала предприятия. Выделены аспекты управления внешним привлечением средств, которые будут 
способствовать расширению финансово-экономического потенциала предприятия.

Ключевые слова: потенциал, финансово-экономический потенциал, внешнее привлечение средств, добавленная 
экономическая стоимость.

Summary. In the article examinesthe essence of the concept of «financial and economic potential» as a key instrument of the 
enterprise. In thesis there is determined peculiarities of attracting external funds for supporting and increasing of the financial 
andeconomic potential. The work identifiesapproaches to the evaluation of the financial and economic capacity by the basis of 
certain indicators. There is determines the necessity of the application of economic value added indicator for evaluating the ef-
fectiveness of external fundraising for financial and economic potential of the company improving. 

Key words: potential financial and economic potential, external fundraising, economic value added.
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