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The article is devoted to the development of the methodological approach to the management of financial potential of the enterprise. 

The analysis of scientific approaches of scientists-economists of the nature of the investment potential of a company. The factors 
influencing its formation. The proposed structural-functional model of management of investment potential of the enterprise.
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Постановка проблеми. Сучасний стан економічного 
розвитку України характеризується нестабільністю, 
непередбачуваністю умов діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, низькими темпами розвитку, жорсткою 
конкуренцією, низьким рівнем рентабельності, недо-
статнім рівнем фінансових ресурсів тощо. Оскільки, 
за даними Державної служби статистики України 
діяльність підприємств є збитковою (на 31.12.2015 
р збиток складає 87114,8 млн.грн) [1], використання 
прибутку як джерела розширення діяльності підпри-
ємств України є неможливим. Тому питання залу-
чення інвестиційних ресурсів є актуальним для біль-
шості суб’єктів підприємницької діяльності України. 
Одним із важливих завдань, що стоїть перед потен-
ційним інвестором, є вибір об’єкта інвестування, 
який забезпечить найвищу ефективність інвестицій. 
Активізація процесів інвестування лежить у площині 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 
Тому одним з питань, які постають в цьому аспекті, є 
розробка методичного підходу до управління фінансо-
вим потенціалом підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань сучасного стану інвестиційного 
потенціалу підприємств приділяли увагу іноземні 
і вітчизняні науковці. Так, теоретичні аспекти 
сутності поняття «інвестиційний потенціал під-
приємства» наведені у працях таких учених як, 
О. В. Ареф’євої, С. Н. Бобильова, О. П. Ворсов-
ського, В. М. Гриньової, Н. С. Краснокутської, 
Т. І. Лепейко, Л. Д. Ревуцького, С. Ю. Шевченка 
тощо. Методики оцінки інвестиційного потенціалу 
розглянуто в роботах: В. М. Гриньової, Є. В. Лапіна, 
З. Д. Калініченко, А. С. Щербакової, О. М. Сегедія 
та інших. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в розробці методичного підходу до управ-
ління фінансовим потенціалом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішне функціонування суб’єктів господарювання є 
неможливим без впровадження інвестиційної діяль-
ності. Підприємству необхідне постійне оновлення 
та відтворення основних засобів з метою підвищення 
економічних показників діяльності, зміцнення кон-
курентних позицій та подальшого розвитку. Інвести-
ційна діяльність дає можливість залучати необхідні 
ресурси для досягнення стратегічної мети власної 
діяльності. 

Підходи до сутності інвестиційного потенціалу 
підприємства є різними, оскільки науковці розгля-
дають дану категорію з різних позицій. 

Так, М.М. Туріянська підходить до визначення 
фінансового потенціалу підприємства з позиції 
ресурсного підходу і стверджує, що інвестиційний 
потенціал підприємства – це сукупність накопиче-
них у результаті господарської діяльності власних 
ресурсів, які можуть бути використані для інвести-
цій без порушення поточної роботи [2]. І.Ю. Бережна 
стверджує, що фінансовий потенціал підприємства –  
це відповідним чином організована динамічна, 
взаємопов’язана сукупність інвестиційних власне 
підприємства та інвестиційних ресурсів, залучених 
ззовні, що перебувають у його розпорядженні та 
можуть бути за певних умов задіяні в інвестиційній 
діяльності задля досягнення стратегічних і тактич-
них цілей підприємства у майбутньому, враховуючи 
при цьому стан і характеристики макроекономічного 
середовища, в якому безпосередньо функціонує під-
приємство [3]. Прихильниками ресурсного підходу 
є, також, С. Лосєва та В. Зубкова, які розглядають 
фінансовий потенціал підприємства як сукупність 
фінансових та інвестиційних ресурсів, що дозволя-
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ють йому здійснювати інвестиційну діяльність, яка 
спрямована на забезпечення ефективної та стабільної 
господарської діяльності підприємства [4].

Можливості підприємства по вкладанню коштів 
у виробництво для забезпечення умов нормального 
процесу відтворення, отриманню очікуваного доходу 
відображаються у визначенні фінансового потенці-
алу другої групи науковців. Так, К. П. Покатаєва 
визначає фінансовий потенціал підприємства як 
сукупність наявних економічних ресурсів, яка пере-
буває у системній єдності, а також зумовлених ними 
за сучасного рівня розвитку, можливостей щодо 
мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестиційних 
коштів для реалізації стратегічних та тактичних 
цілей підприємства через механізм інвестування [5]. 
Г. М. Кадирова стверджує, що фінансовий потен-
ціал – це та частина наявного у cуб’єкта майна (у 
грошовій та іншій формах), яка може бути направ-
лена на інвестиційні цілі без шкоди для задоволення 
поточних потреб в довгостроковій перспективі [6].  
В. М. Гриньова, В. О. Каюда та Т. І. Лепейко роз-
глядають фінансовий потенціал як можливість вкла-
дення капіталу з метою наступного його збільшення 
або інвестиційні можливості щодо ведення, під-
тримки чи збереження чого-небудь [7]. 

Тобто, інвестиційний потенціал підприємства 
розглядається сучасними науковцями як сукупність 
економічних ресурсів, що можуть бути мобілізовані 
суб’єктом господарювання та як можливості підпри-
ємства використовувати ці ресурси для досягнення 
стратегічної мети.

Наявність різноманітних підходів щодо тракту-
вання інвестиційного потенціалу підприємства дозво-
ляє зробити висновок про доцільність розгляду фінан-
сового потенціалу підприємства з позиції двох процесів 
його функціонування: формування і використання, 
класифікаційні ознаки яких надано на рис. 1.

На формування інвестиційного потенціалу під-
приємства впливають різноманітні 
чинники, які доцільно згрупувати на 
три групи. 

Першу групу формують чинники, 
на які керівництво підприємства має 
можливість впливати, а саме, вироб-
нича, збутова, фінансово-економічна, 
кадрова, інвестиційна політика підпри-
ємства, наявність та рівень викорис-
тання інформаційних ресурсів, наяв-
ність та рівень наукової бази та ін.

До другої групи слід віднести чин-
ники, на які підприємство не має 
можливості впливати. До них відно-
сяться: політична ситуація в країні, 
рівень економічного розвитку, зако-
нодавча база, податкова політика дер-
жави, рівень інфляції та ін.

Третю групу факторів формують 
чинники, що здійснюють вплив на 
інвестиційний потенціал підприєм-
ства на рівні галузі. До таких чинни-
ків слід віднести: державну політику 
підтримки та розвитку галузей еконо-
міки, економічний стан галузі, фінан-
сове становище та міцність позиції 
на ринку конкурентів, розташування 
постачальників та споживачів тощо.

Врахування зазначених факторів 
сприятиме прийняттю ефективних 
управлінських рішень в контексті 
інвестиційного потенціалу підприєм-

ства та надасть можливість розробити заходи міні-
мізації негативний наслідків впливу не корегованих 
факторів.

Формування ефективного механізму управління 
інвестиційним потенціалом будь-якого суб’єкта гос-
подарювання вимагає наявності визначеної системи 
принципів, до яких відносимо: неможливість дирек-
тивного формування інвестиційного потенціалу за 
наявності високої мінливості екзогенних та ендоген-
них факторів впливу на підприємницьку діяльність; 
системний характер інвестиційного потенціалу, як 
взаємозв’язок між усіма чинниками, що його фор-
мують; наближеність основних показників інвести-
ційного потенціалу до характеру об’єкта інвесту-
вання в цілому, тобто неможливість незалежного 
формування та реалізації інвестиційного потенціалу 
і характеру результатів діяльності даного об’єкта; 
оперативність реагування на зміни внутрішніх та 
зовнішніх факторів впливу на стан інвестиційного 
потенціалу; динамічність характеристик елементів 
системи інвестиційного потенціалу, що пов’язана з 
перманентним рухом підприємства у площині життє-
вого циклу; єдність цілей та критеріїв ефективності 
функціонування інвестиційного потенціалу в цілому 
та окремих його елементів; гнучкість інвестиційного 
потенціалу до змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі діяльності підприємства; альтернатив-
ність елементів інвестиційного потенціалу, причому 
сам ступінь взаємозамінності буде перебувати у зна-
чній кореляції від зовнішньоекономічної ситуації [8].

З метою забезпечення ефективного управління 
підприємством розроблено методичний підхід управ-
ління інвестиційним потенціалом підприємства, який 
дозволить значно підвищити ефективність даного 
управління на підприємстві та стане основою сталого 
подальшого розвитку підприємства в майбутньому.

Запропонований методичний підхід складається з 
декількох етапів, кожен з яких відзначається своєю 

 
 

Процес функціонування інвестиційного потенціалу 
підприємства 

Формування інвестиційного потенціалу підприємства 

Використання інвестиційного потенціалу підприємства 

Інвестиційний потенціал, що 
формується за рахунок 

внутрішніх джерел 

Інвестиційний потенціал, 
що формується за рахунок 

зовнішніх джерел 

- прибуток; 
- амортизаційні відрахування; 
- резервний фонд; 
- інше 

- емісійний дохід; 
- безоплатно надані кошти 
на цільове інвестування; 
- кредити та позики 

Характер використання Можливість доступу 

- діючий; 
- резервний 

- наявний активний; 
- наявний резервний; 
- наявний тіньовий; 
- неактивний 

Рис. 1. Класифікація інвестиційного потенціалу підприємства
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інформативністю, а в комплексі визначає технологію 
управління інвестиційного потенціалу підприємств. 

Зазначений підхід пропонується реалізувати 
за допомогою програмного продукту Computer 
Associates – BPwin за стандартом IDEF0, який авто-
матизує задачі, пов’язані з моделями управління 
та розвитку, забезпечити семантичну точність, що 
необхідна для гарантування правильності та несу-
перечливості результатів. Діаграми IDEF0 зображу-
ють бізнес-процес у вигляді набору елементів-робіт, 
які взаємодіють між собою, обмінюючись між собою 
інформаційними та матеріальними потоками за допо-
могою людських та виробничих ресурсів, що спожи-
ваються кожною роботою [9].

Отже, стандарті IDEF0 дозволяє подати алгоритм 
аналізу у вигляді діаграми, розробка якої почина-
ється зі створення контекстної діаграми (рис. 2).

Згідно з рис. 2, суб'єкт (функціональна модель 
управління інвестиційним потенціалом підприєм-
ства) дозволяє за наявності управління (мети) пере-
творити вхід (початкову інформацію про стан підпри-

 

Рис. 2. Контекстна діаграми «Управління 
інвестиційною діяльністю підприємства»

 

 

Рис. 3. Етапи управління інвестиційним 
потенціалом підприємства

Рис. 4. Декомпозиція блоку «Формування 
системи індикаторів інвестиційного потенціалу 

підприємства»

Рис. 5. Декомпозиція блоку «Моніторинг 
сукупності показників інвестиційного потенціалу 

підприємства»

 

 

Рис. 6. Декомпозиція блоку «Розробка програми 
управління інвестиційним потенціалом 

підприємства»

ємства і зовнішнього середовища) у вихід (програму 
стратегії управління інвестиційним потенціалом під-
приємств та заходи щодо покращення процесу управ-
ління інвестиційним потенціалом підприємства) за 
допомогою механізму або виконавця (системи управ-
ління підприємством).

Наступним етапом є декомпозиція основного 
блоку, тобто виділення основних етапів (рис. 3). Реа-
лізація даного процесу складається з побудови послі-
довних етапів, а саме, формування інформаційної 
бази; формування системи індикаторів інвестицій-
ного потенціалу підприємства; моніторинг сукупності 
показників інвестиційного потенціалу підприємства; 
розробка програми управління інвестиційним потен-
ціалом підприємства та оцінка ефективності страте-
гічного управління інвестиційним потенціалом під-
приємства.

На першому етапі процесу управління інвести-
ційним потенціалом підприємства систематизується 
фінансова звітність підприємства, інформація по під-
приємствах галузі, а також індикатори макросередо-
вища за звітний та попередні роки.

Формування інформації є дуже важливим етапом, 
оскільки саме на ньому формується необхідна база, 
що в подальшому буде використовуватися для фор-
мування системи індикаторів інвестиційного потен-
ціалу підприємства.

На наступному етапі необхідно сформувати сис-
тему адекватних показників (рис. 4). Система інди-
каторів макрорівня повинна складатися з показни-
ків виробничого (коефіцієнт оновлення основних 
фондів, фондовіддача, коефіцієнт приросту основних 
фондів), майнового (частка основних засобів в акти-
вах, частка оборотних виробничих фондів в обіго-
вих коштах, частка оборотних виробничих фондів в 
активах, рентабельність власного капіталу підприєм-
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ства), фінансового (коефіцієнти ліквідності, автоно-
мії, забезпеченості власними оборотними коштами) 
та кадрового потенціалу (рівень кваліфікації пер-
соналу, продуктивність праці, коефіцієнт текучості 
кадрів, рентабельність персоналу). Система індика-
торів макросередовища повинна включати показ-
ники, що характеризують діяльність підприємств 
галузі та загальні показники розвитку економіки 
України. Галузі.

Від якості сформованої системи індикаторів 
якість отриманих результатів. Тому система показ-
ників повинна давати комплексну характеристику 
інвестиційного потенціалу підприємства; повинна 
відображати найбільш істотні ознаки різних аспектів 
інвестиційного потенціалу; витрати на збір і обробку 
інформації повинні бути мінімальними.

Моніторинг є найважливішим атрибутом органі-
зації процесів управління. Він пов`язаний із вирі-
шенням питань аналізу певної проблеми і розвитку 
відповідного процесу (рис. 5).

Основною метою моніторингу сукупності показ-
ників фінансового потенціалу підприємства є своє-
часне виявлення відхилень фактичних результатів 
фінансової діяльності підприємства від передбаче-
них; викриття причин, що викликали це відхилення, 
і розробка пропозицій по відповідному коригуванню 
параметрів окремих напрямів фінансово-господар-
ської діяльності, з метою їх нормалізації та підви-
щення ефективності.

На першому етапі практичної реалізації моніто-
рингу сукупності показників інвестиційного потен-
ціалу підприємства визначають модель оцінки інвес-
тиційного потенціалу підприємства. Розрахунок 
локальних показників інвестиційного потенціалу під-
приємства проводиться на основі кількісної оцінки, 
яка дає точний і конкретний результат. Формування 
інтегрального показника інвестиційного потенціалу 
підприємства здійснюється за допомогою комплек-
сного методу, заснованого на отриманні середньо-
зваженої оцінки узагальненого показника шляхом 
послідовної оцінки вхідних показників і визначення 
їхньої значущості в його структурі.

Розробка програми управління інвестиційним 
потенціалом підприємства (рис. 6) являє собою про-
цес, що складається з трьох послідовних етапів, а 
саме, розробка стратегії управління інвестиційним 
потенціалом підприємства, визначення чинників 
впливу на рівень інвестиційного потенціалу підпри-
ємства та забезпечення реалізації розробленої страте-
гічної програми. 

Стратегія управління інвестиційним потенціа-
лом підприємства являє собою систему довгостро-
кових цілей інвестиційної діяльності підприємства, 
що забезпечують формування достатнього обсягу 
інвестиційних ресурсів, мінімізацію інвестиційного 
ризику а та передбачений загальний розвиток під-
приємства. 

Результатом другого етапу є інформація про інвес-
тиційний клімат держави, інвестиційної привабли-
вості в регіонах і галузях економіки, у яких підпри-
ємство здійснює свою діяльність, а також інформація 
про рівень розвитку підприємства в аспекті визна-
чення основних чинників, що впливають на інвес-
тиційний потенціал підприємства, прискорюючи або 
гальмуючі інвестиційні процеси на підприємстві.

Забезпечення реалізації розробленої програми 
містить у собі вибір механізмів реалізації розробле-

ної програми управління інвестиційним потенціалом 
підприємства.

В цілому процес управління інвестиційним потен-
ціалом підприємства повинен бути орієнтований на 
підтримку конкурентної переваги, запобігання бан-
крутства підприємства, забезпечення постійного роз-
витку; раннього виявлення кризових тенденцій як 
у рамках національної економіки і її галузей, так і 
усередині підприємства.

Таким чином, запропонований методичний під-
хід до управління інвестиційним потенціалом під-
приємства дозволяє формалізувати процес управ-
ління інвестиційним потенціалом, забезпечуючи 
при цьому підвищення якості прийняття управлін-
ських рішень в процесі інвестиційної діяльності 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. 
Ефективне управління інвестиційним потенціа-
лом підприємства сприяє оптимальному викорис-
танню інвестиційних ресурсів та формує здатність 
досягти тактичних і стратегічних цілей. За резуль-
татами наукового дослідження визначено, що інвес-
тиційний потенціал підприємства розглядається як 
сукупність економічних ресурсів, що можуть бути 
мобілізовані суб’єктом господарювання та як мож-
ливості підприємства використовувати ці ресурси 
для досягнення стратегічної мети. Дослідження 
чинників впливу дозволяють розробити і впрова-
джувати заходи щодо мінімізації негативних наслід-
ків впливу та досягнення цілей функціонування 
підприємства. Суттєвою перевагою запропонованого 
методичного підходу до управління інвестиційним 
потенціалом підприємства є детальна ілюстрація 
дій в процесі досягнення необхідного рівня інвести-
ційної діяльності на основі реалізації послідовних 
етапів з орієнтиром на стратегічний розвиток під-
приємства.
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