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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті аналізуються існуючі підходи до оцінки та діагностики фінансового потенціалу підприX
ємства (ФПП) на основі сутності збалансованої системи показників (ЗСП). Автором визначено основні фактоX
ри, які впливають на формування показників ефективності щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства.

Ключові слова: ключові елементи стратегії підприємства, критерії ефективності роботи підприємX
ства, фінансовий вимір та його елементи у системі оцінки фінансового потенціалу підприємства.

Summary. This article analyzes current approaches to assessment and diagnosis of the financial potential of the company
(FPC) on the basis of the essence of the Balanced system at readings (BSR). The author identifies the key factors that
influence the formation of readings of effectiveness relatively the assessment of financial potential of the enterprise.

Key words: key elements of enterprise strategy, criteria of effectiveness of the work of enterprise, the financial
dimension and its elements in a system for assessing the financial potential of the enterprise.

Актуальність проблеми. Сучасні умови госпо�
дарювання формують високі вимоги до оцінки
фінансово�економічної діяльності суб’єктів рин�
ку. Особлива увага приділяється ФПП,оскільки
саме результати такого аналізу дають змогу ке�
рівникам підприємств приймати обґрунтовані
управлінські рішення та уявляти подальші пер�
спективи розвитку підприємства, а зовнішнім
користувачам — отримувати певну інформацію
для прийняття більш вигідних економічних
рішень. Найбільш важливим при цьому є отри�
мання сукупної інтегральної оцінки, яка врахо�
вувала б усі фінансові можливості й усі обмежен�
ня. При цьому необхідно, щоб оцінка фінансо�
вого потенціалу виражала характер соціально�
економічних відносин на сучасному етапі роз�
витку економіки і містила в собі інтегральні оці�
ночні характеристики всіх аспектів фінансової
діяльності підприємства.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіQ
кацій. Розробкою методик аналізу і діагностики
фінансового потенціалу підприємства займалися
такі вітчизняні та зарубіжні учені, як В. О. Кун�
цевич, В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський, П. А. Фо�
мін, М. К. Старовойтов, Д. О. Троц, О. Е. Бурдіна,
О. В. Парацій та інші. Проте аналіз з проблема�
тики оцінки фінансового потенціалу виявив не�
достатню її розробку на рівні окремої галузі і на
рівні підприємства зокрема.

Досі не розроблено єдиної методики проведен�
ня оцінки фінансового потенціалу, а також недо�
статньо опрацьовані існуючі. Таким чином, пробле�
ма ефективного аналізу і діагностики фінансового
потенціалу залишається актуальною, що свідчить
про необхідність пошуку рішення вказаної задачі.

Мета роботи. Метою дослідження в рамках
поданої статті є адаптація та використання ЗСП
як системи оцінки фінансового потенціалу під�
приємства.

Для досягнення зазначеної мети необхідна
реалізація таких завдань:

— визначення основної ідеї ЗСП;
— адаптація ЗСП до умов оцінки фінансово�

го потенціалу підприємства;
— розгляд основних елементів ЗСП оцінки

фінансового потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
ЗСП можна визначити як ретельно підібраний

набір показників, які піддаються кількісному ви�
міру та ґрунтуються на стратегії підприємства [2,
с. 15]. Якщо спробувати пояснити основну ідею
ЗСП однією фразою, то це може бути виражено
таким чином: оцінювати слід цілу систему показ�
ників, які принципово пов’язані між собою. Дос�
лідники стверджують, що діяльність підприємства
необхідно розглядати одночасно в чотирьох на�
прямках [2, с. 309]: фінансові результати; ставлен�
ня до клієнтів; внутрішні бізнес�процеси; персо�
нал і здатність до розвитку. ЗСП є дуже динаміч�
ною системою, набір показників у складі якої може
змінюватися залежно від потреб стратегічного
управління. Загальна стратегія підприємства — це
комплекс окремих стратегій: виробнича, марке�
тингова, технологічна, кадрова, фінансова (рис. 1).

Рис. 1. БлокXсхема ключових елементів стратегії
підприємства. Джерело: [3, с. 25]

Отже, ми можемо розглядати поданий комп�
лекс показників не тільки як систему оцінки
діяльності підприємства в цілому, але і як систе�
му оцінки окремих її складових, виділених залеж�
но від стратегічної структури.

Тому можна стверджувати, що ЗПС ство�
рюється не тільки на макро�, а й на мікрорівнях
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окремих стратегій. Такий підхід до її структури
дозволяє продемонструвати, як кожен з її функ�
ціональних елементів впливає на розвиток загаль�
ної стратегії розвитку підприємства. Будь�яка
функціональна стратегія орієнтована на фінан�
сові результати діяльності та має зв’язок з інши�
ми елементами стратегії, допомагаючи в досяг�
ненні спільних цілей.

Ураховуючи сутність ЗСП і склад фінансово�
го потенціалу підприємства [1, с. 110], можна за�
пропонувати таку модель ЗСП оцінки фінансо�
вого потенціалу підприємства (рис. 2).

Рис. 2. ЗСП оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Джерело: розроблено автором на основі [1] і [2]

Для побудови ЗСП оцінки фінансового по�
тенціалу менеджерам необхідно відповісти на
чотири питання:

1. Як ми повинні виглядати в очах наших
акціонерів, щоб досягти фінансових успіхів?

2. Як ми маємо виглядати в очах наших
клієнтів, щоб досягти бажаного фінансового стану?

3. Як ми повинні підтримувати здатність до
перетворення та вдосконалення, щоб реалізува�
ти своє бачення фінансового розвитку?

4. Які бізнес�процеси ми повинні удосконали�
ти, щоб задовольнити потреби наших акціонерів?

Відповіді на ці питання допоможуть визна�
чити чотири стратегічні перспективи. Згідно із
ЗСП перспективою називається категорія показ�
ників ефективності [2, с. 309]. Для оцінки фінан�
сового потенціалу підприємства ЗСП викорис�
товує чотири стандартні перспективи [2, с. 309–
311]: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес�проце�
си; навчання та зростання.

Перспектива «фінанси» показує, як підпри�
ємство буде підвищувати свою акціонерну
вартість і приносити користь своїм власникам [2,
c. 311]. У рамках цієї перспективи основними
критеріями ефективності є показники фінансо�
вого менеджменту (рис. 3).

Перспектива «клієнти» показує, який вигляд
підприємство має з погляду своїх клієнтів і харак�
теризує його ринкове становище. У рамках пода�
ної перспективи виявлення основних критеріїв
ефективності є досить непростим завданням, яке
вимагає детального аналізу потреб [2, c. 309]. Так,
цінність для клієнтів може становити досить ве�

Рис. 3. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «фінанси». Джерело: [5, с. 115]

лика кількість показників, приблизний перелік
яких подано на рисунку 4.

Рис. 4. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «клієнти». Джерело: [5, с. 122]

Перспектива «внутрішні бізнес�процеси»
значною мірою визначається перспективою
«клієнти», ідентифікує основні процеси, що
підлягають удосконаленню та розвитку з метою
збільшення конкурентних переваг [2, c. 309].
Ефективність бізнес�процесів визначає цінність
пропозиції підприємства, від якої залежить
кількість залучених клієнтів і кінцевий фінансо�
вий результат. Приблизний перелік критеріїв
ефективності в рамках перспективи «внутрішні
бізнес�процеси» наведена на рисунку 5.

Рис. 5. Примірний перелік критеріїв ефективності
перспективи «внутрішні бізнесXпроцеси».

Джерело: [5, с. 131]

Перспектива «навчання та зростання»
відображає найбільш важливі елементи культу�
ри, технології та навичок персоналу підприєм�
ства, які необхідні для досягнення певного
рівня внутрішніх процесів [2, c. 309]. У рамках
цієї перспективи можна сформулювати при�
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близний перелік критеріїв ефективності, який
подано на рисунку 6.

тобто елементи політики бюджетування, які доз�
воляють реалізувати фінансову стратегію через
досягнення встановлених фінансових завдань.
Стратегічні ініціативи здійснюють необхідний
зв’язок між цілями фінансової стратегії підпри�
ємства й оперативними завданнями.

Таким чином, логічність і структурованість
ЗСП створює досконалу модель оцінки фінансо�
вого потенціалу підприємства, що дозволяє зас�
тосовувати її як для фінансових цілей підприєм�
ства, так і в умовах лінійних підрозділів.

Висновки. Отже, фінансовий потенціал — най�
важливіша характеристика ефективності фінансо�
во�господарської діяльності та надійності підпри�
ємства. Він визначає конкурентоспроможність під�
приємства та його потенціал у ділових стосунках,
є основою ефективної реалізації фінансових інте�
ресів усіх учасників господарської діяльності.

Під оцінкою фінансового потенціалу підпри�
ємства слід розуміти визначення величини фінан�
сових ресурсів і можливостей, якими володіє і
розпоряджається підприємство, та економічний
результат їх ефективного використання. Оцінка та
діагностика ФПП повинна бути комплексною,
охоплювати всі внутрішньофірмові процеси на під�
приємстві. Врахування зовнішніх і внутрішніх
факторів формування та розвитку є важливим ас�
пектом оцінки ФПП. Адже це дає можливість вста�
новити, наскільки ефективно працює підприєм�
ство, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й
удосконалення в процесі управління впливають на
повноту використання ФПП, його ефективність.
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Рис. 6. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «навчання та зростання».

Джерело: [5, с. 136]

Великий практичний інтерес становить виз�
начення складових ЗСП оцінки фінансового по�
тенціалу підприємства, набір яких регламентова�
ний у функціональному стандарті ЗСП. Відпові�
дно до стандарту, у кожному конкретному під�
приємстві повинні бути визначені шість складо�
вих системи [4, с. 1–5]:

1. Фінансові виміри. Вимір у системі оцін�
ки фінансового потенціалу являє собою ключо�
вий елемент збалансованості фінансової та за�
гальної стратегії, який відображає погляд певної
групи зацікавлених осіб. Тобто фінансові вимі�
ри фактично визначають суб’єктів, інтереси яких
необхідно враховувати під час реалізації фінан�
сової та загальної стратегії.

2. Фінансові завдання — це складові елемен�
ти фінансової стратегії, що сформовані з ураху�
ванням загальної стратегії підприємства. Можна
сказати, що фінансові завдання визначають, як
фінансова стратегія буде трансформована на опе�
раційний рівень. Фінансові завдання відобража�
ють фінансові цілі, які ставлять перед собою
суб’єкти, та як їх досягнення допоможе в реалі�
зації стратегії підприємства.

3. Показники — лічильні індикатори, які
відображають процес виконання фінансових зав�
дань. Показники фактично визначають форму, у
якій будуть реалізовані фінансові завдання.

4. Цільові фінансові значення — це бажані
числові значення для кожного з показників, що
характеризують фінансовий потенціал підприєм�
ства. Визначення фінансової цілі формує точні
метричні значення, які повинні мати показники
в разі досягнення цілей фінансової стратегії.

5. Причинно�наслідкові зв’язки. Усі фінан�
сові завдання повинні бути пов’язані між собою
на основі логічного ланцюга, побудованого за
принципом «якщо…, то…». Сукупність фінансо�
вих завдань і зв’язків між ними формують карту
фінансової стратегії підприємства.

6. Стратегічні ініціативи являють собою дії
або програми дій з реалізації фінансової стратегії,


