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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

THEORETICAL AND METHODICAL PROVISION OF THE PROCEDURE  
FOR ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підхід до формування теоретично-ме-

тодичного забезпечення оцінки фінансового потенціалу про-
мислових підприємств, що у сучасних умовах активізації євро-
інтеграційних процесів у країні сприятиме підвищенню якості 
управління потенціалом промислових підприємств у цілому. 
Авторами складено теоретичну платформу дослідження, роз-
роблено технологію процедури оцінювання фінансового потен-
ціалу підприємств промисловості, яка базується на реалізації 
розробленого покрокового алгоритму, математичному моде-
люванні рейтингової оцінки шуканого показника, використанні 
двох побудованих шкал оцінки. Результати дослідження було 
апробовано на статистичній інформації промислових підпри-
ємств. Теоретична та практична значущість роботи полягає у 
тому, що формування теоретичної платформи базових кате-
горій дослідження, вдосконалення методики рангової оцінки 
рівня фінансового потенціалу підприємства поширюють ін-
формаційне поле теорії та практики фінансового менеджменту 
промислових підприємств у нестабільному бізнес-середовищі.

Ключові слова: теоретична платформа дослідження, по-
кроковий алгоритм, математична модель, модифікована шка-
ла, сумарна рейтингова оцінка.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен подход к формированию теоретично-

методического обеспечения оценки финансового потенциала 
промышленных предприятий, что в современных условиях 
активизации интеграционных процессов в стране будет спо-
собствовать повышению качества управления потенциалом 
промышленных предприятий в целом. Авторами составлена 

теоретическая платформа исследования, разработана техно-
логия процедуры оценки финансового потенциала предприя-
тий промышленности, основанная на реализации разработан-
ного пошагового алгоритма, математическом моделировании 
рейтинговой оценки искомого показателя, использовании двух 
построенных шкал оценки. Результаты исследования были 
апробированы на статистической информации промышлен-
ных предприятий. Теоретическая и практическая значимость 
работы заключается в том, что формирование теоретической 
платформы базовых категорий исследования, совершенство-
вание методики ранговой оценки уровня финансового потен-
циала предприятия расширяют информационное поле теории 
и практики финансового менеджмента промышленных пред-
приятий в нестабильной бизнес-среде.

Ключевые слова: теоретическая платформа исследова-
ния, пошаговый алгоритм, математическая модель, модифи-
цированная шкала, суммарная рейтинговая оценка.

АNNOTATION
Nowadays the industrial complex of Ukraine operates under 

the VUCA-world, the dominant features of which are the unpre-
dictability of events, the dynamics of changes, the instability of sit-
uations and the uncertainty of the influence of its factors, which in 
general adversely affects the production and economic activity and 
development of industrial enterprises. Therefore, the problem of 
managing the financial potential of enterprises, which is an import-
ant source of their development, becomes urgent. An important 
prerequisite for ensuring the efficiency of innovation-investment 
activity of enterprises stand financial stability, high level of financial 
potential, which requires, first of all, an evaluation of this indicator. 
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The purpose of this article is the further improvement of the theo-
retical and methodological approaches to assessing the financial 
potential of industrial enterprises, which requires the formation of 
a theoretical platform for research and development of technology 
of this indicator ranking procedure. Methods such as system anal-
ysis, theoretical generalization, analysis and synthesis, statistical 
analysis, graphical and tabular, coefficient analysis were used to 
achieve the goal and solve the set of tasks. The lack of a unified 
approach to the theoretical and practical support for the assess-
ment of the financial potential of industrial enterprises and the ex-
istence of the need in this makes the expediency and possibility of 
further scientific research in this field. Summarizing the results of 
the conducted research allowed us to form a theoretical research 
platform, to develop a step-by-step algorithm for estimating the fi-
nancial potential of industrial enterprises, which is based on the 
simulation of the calculation of the total rank of the potential by fi-
nancial local indicators with the use of modified assessment scale. 
The conclusion regarding to the quality of financial management of 
industrial enterprises is based on the results of a numerical sum-
mary rating of this indicator. Theoretical and practical importance 
is in the following: formation of a theoretical platform of basic cat-
egories of research, improving the method of rank assessment of 
the financial potential level of the enterprise extend the informa-
tion field of the theory and practice of financial management of 
industrial enterprises in an unstable business environment. The 
developed scientific and methodological support of financial poten-
tial of industrial enterprises estimation can be used in the practical 
activity of financial managers of industrial enterprises regardless 
of ownership and size, in the activity of consulting firms, in the 
educational process of higher educational establishments of the 
country. The prospects of further research are in the expansion of 
both research factual base and the range of modern mathematical 
models, considering the influence of exogenous and endogenous 
factors of the business environment.

Key words: theoretical research platform, step-by-step algo-
rithm, mathematical model, modified scale, total rating score.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Для забезпечення 
динамічного розвитку економіки України у су-
часних умовах активізації євроінтеграційних 
процесів необхідна переорієнтація вітчизняної 
промисловості на інноваційний шлях розвитку. 
За цих умов важливою стає проблема управ-
ління фінансовим потенціалом підприємств 
промисловості, що виступає джерелом такого 
розвитку [1]. Актуальність даної проблемати-
ки зумовлена наявністю назрілих питань щодо 
формування та адекватної оцінки фінансового 
потенціалу, вирішення яких сприятиме акти-
візації економічного зростання промислових 
підприємств. Для подальшого вдосконалення 
теоретично-методичних підходів до оцінювання 
фінансового потенціалу підприємств промисло-
вості виникає необхідність у формуванні тео-
ретичної платформи дослідження, розробленні 
відповідної процедури оцінки, що базується на 
моделюванні даного процесу, розрахунку рангів 
фінансових потенціалів підприємств із застосу-
ванням модифікованої шкали оцінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідження 
загальнотеоретичних аспектів щодо сутності та 
аргументації поняття фінансового потенціалу 
підприємства в економічній сфері знайшло ві-
дображення у працях зарубіжних і вітчизняних 

учених-економістів, таких як: А.В. Андрейчи-
ков, О.Н. Андрейчикова, І. Ансофф, І.О. Бланк, 
Е.Ф. Брігхем, О.М. Дзюбенко, Б. Коласс, 
Н.С. Краснокутська, О.Г. Мельник, В.С. Свір-
ський, Г.В. Ситник, Р.А. Толпежніков, О.С. Фе-
донін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, М.А. Юдин 
[2–14] та ін.

Аналізу теоретико-методологічних засад фі-
нансового потенціалу підприємств, застосуван-
ню інструментарію оцінки їхнього потенціалу 
присвятили свої праці науковці А.І. Боднар, 
В.М. Марченко, В.Г. Боронос, В.В. Ковальов, 
Г.В. Корнійчук, Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, 
О.Є. Соколов, О.Є. Сухай, І.І. Яремко, Н.С. Тан-
клевська [15–22].

Вагомий внесок у розроблення методик оці-
нювання фінансового потенціалу промислових 
підприємств належить таким ученим-економіс-
там, як А.І. Боднар, П.М. Куликов, О.Г. Шкуро-
пат, О.І. Маслак, Н.Г. Міценко, Д.В. Суходеєв, 
Р.О. Толпежніков, П.А. Фомин, М.К. Старовой-
тов, О.І. Дідченко, Є.М. Плаксіна [23–29] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Для ефективного управління еко-
номічними процесами у країні необхідним є 
забезпечення об’єктивної та якісної оцінки 
фінансового потенціалу промислових підпри-
ємств. За результатами аналізу літературних 
джерел було зроблено висновок про те, що 
сьогодні не існує єдиного підходу до теоретич-
но-методичного забезпечення процедури оці-
нювання фінансового потенціалу промислових 
підприємств, що зумовлює можливість подаль-
шого наукового пошуку та доцільність удоско-
налення за умови поширення царини практич-
ного застосування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Ураховуючи ступінь актуальності 
та розроблення даного питання, метою статті 
є формування теоретичної платформи дослі-
дження та розроблення відповідного теоретич-
но-методичного (методологічного) забезпечення 
процедури оцінювання фінансового потенціалу 
промислових підприємств.

Для досягнення мети і вирішення поставле-
них завдань використано методи: системного 
аналізу – для формування теоретичної платфор-
ми дослідження, розмежування понять «потен-
ціал підприємства», «фінансовий потенціал під-
приємства»; теоретичного узагальнення – для 
дослідження наявних теоретично-методичних 
підходів до оцінювання фінансового потенціа-
лу підприємства; аналізу і синтезу – для фор-
мування системи оцінних фінансових показни-
ків; статистичного аналізу – для дослідження 
динаміки фінансових показників діяльності 
промислових підприємств; коефіцієнтного ана-
лізу – для аналізу рівня фінансового потенціа-
лу підприємств та діагностики їх фінансового 
стану; графічний і табличний методи – для на-
очного представлення, зображення отриманих 
результатів.
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Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ефективність та якість результа-
тів оцінки фінансового потенціалу промисло-
вих підприємств багато в чому визначаються 
характеристиками використовуваного методо-
логічного забезпечення, ключовими елемен-
тами якого є: система оцінних показників; 
джерела інформації; економіко-математич-
ні методи і моделі; технологія процедури, за 
якою проводиться оцінка фінансового потенці-

алу промислових підприємств; методичні під-
ходи до розрахунку системи показників; ана-
ліз отриманих результатів і надання певних 
рекомендацій з їх узагальнення; форми пред-
ставлення отриманих результатів (таблична, 
графічна) для прийняття відповідних рішень 
у сфері фінансового менеджменту промисло-
вих підприємств. Відповідно до встановленої 
мети, розроблено теоретичну платформу до-
слідження (рис. 1), яка відображає сукупність 
взаємозв’язаних основних елементів, що фор-

Рис. 1. Теоретична платформа дослідження
Джерело: авторська розробка

 

 
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Потенціал – джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути 
приведеними в дію, використані для вирішення якоїсь задачі, досягнення 
певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, держави [30] 
 

Промислове підприємство – 
 

статутний суб’єкт, що має право 
юридичної особи, відповідно до 
чинного законодавства країни реалізує 
господарську компетенцію щодо 
виробництва і реалізації продукції, 
виконання робіт і надання послуг для 
задоволення потреб споживачів та 
отримання прибутку (авторське 
визначення) 
 

Методи проведення 
дослідження: 

- системний аналіз;  
- теоретичне узагальнення;  
- аналіз і синтез;  
- статистичний аналіз;  
- коефіцієнтний аналіз;  
- графо-аналітичний  
  (Вікіпедія) 

Фінансовий потенціал підприємства –  
 сукупність  можливостей підприємства, які визначаються наявністю і 
організацією використання фінансових ресурсів та організаційних 
механізмів, спрямованих на забезпечення економічного розвитку 
підприємства на перспективу [30] 
 

Потенціал промислового 
підприємства – 

сукупність доступних ресурсів 
промислового підприємства 
(трудових, фінансових, матеріальних, 
нематеріальних тощо) та здатність 
його співпрацівників і менеджерів до 
ефективного використання ресурсів із 
метою створення товарів та послуг й 
отримання прибутку, достатнього для 
продовження діяльності (Вікіпедія) 

Методи оцінки 
ФППП: 

- метод прямих  роз- 
  рахунків; 
- метод рейтингової  

оцінки за фінансо- 
вими показниками 
 [28] 

 

Концептуальні підходи 
до оцінки ФППП: 

 
- ресурсний; 
- результативний;  
- результативно-  
  ресурсний [18] 
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мують базис теоретично-методичного забезпе-
чення процедури оцінювання фінансового по-
тенціалу промислових підприємств. 

Узагальнення проведених досліджень щодо 
теоретично-методичних підходів до оцінюван-
ня різноманітних видових проявів потенціалу 
підприємств дало змогу розробити покроковий 
алгоритм оцінювання фінансового потенціалу 
промислових підприємств (скорочено ФППП), 
схему реалізації якого представлено на автор-
ському рис. 2. 

 

1. Прийняття рішення щодо необхідності оцінювання 
ФППП – фінансового потенціалу промислових підприємств 
 

2. Вибір методичного інструментарію вирішення задачі  
щодо оцінювання фінансового потенціалу підприємств 

 

5. Розрахунок чисельних значень оцінних фінансових 
показників промислових підприємств та їх аналіз  

 

6. Визначення бальної оцінки рівнів ФППП за 
фінансовими показниками та розрахунок їх сумарної оцінки 

 

7. Візуалізація отриманих результатів: побудова профілей 
фінансового потенціалу промислових підприємств 

8. Характеристика ФППП на основі побудованої 
удосконаленої шкали його сумарної рейтингової оцінки  

 

9. Формулювання висновків щодо якості управління 
фінансовим потенціалом промислових підприємств 

 

3. Формування переліку досліджуваних промислових 
підприємств та системи фінансових показників оцінки 

4. Побудова модифікованої бальної оцінки  
рівня ФППП за фінансовими показниками  

 

1
0
.
 
Ф
о
р
м
у
л
ю
в
а
н
н

Рис. 2. Схема реалізації покрокового алгоритму 
рейтингового оцінювання фінансового потенціалу 

промислових підприємств

Джерело: авторська розробка

Проведення процедури оцінювання фінан-
сового потенціалу промислового підприємства 
відбувається після прийняття фінансовим або 
топ-менеджером підприємства відповідного 
рішення (перший крок). Вибір методичного 
інструментарію розв’язання шуканої задачі 
(другий крок) передбачає побудову математич-
ної моделі оцінки ФППП. На третьому кроці 
заплановано формування переліку досліджува-
них промислових підприємств (за необхідністю) 
та системи фінансових показників для оцінки 
рівня ФППП. Побудову модифікованої шкали 

рівня оцінки ФППП за фінансовими показни-
ками передбачено виконати на четвертому кро-
ці. Розрахунок чисельних значень фінансових 
показників за кожним досліджуваним промис-
ловим підприємством та їх аналіз проводяться 
на п’ятому кроці. Визначення бальної оцінки 
рівнів ФППП за фінансовими показниками та 
розрахунок їхньої сумарної оцінки відбувається 
на шостому кроці. На основі отриманої інфор-
мації з метою їх візуалізації на сьомому кроці 
будується профіль ФППП для кожного дослі-
джуваного підприємства. На восьмому кроці 
передбачено побудову вдосконаленої шкали 
сумарної рейтингової оцінки ФППП за фінан-
совими показниками, на основі якої надається 
характеристика даного показника. 

Реалізація запропонованого алгоритму за-
вершується на дев’ятому кроці критичним ана-
лізом отриманої інформації, формулюванням 
висновків щодо якості управління фінансовим 
потенціалом промислових підприємств. 

Розглянемо особливості реалізації запропо-
нованої технології оцінювання ФППП на кон-
кретному прикладі.

Для реалізації подальших дій, відповідно до 
рис. 2, вибрано детерміновану змішану матема-
тичну модель за класифікацією В.В. Ковальо-
ва [17]. Було синтезовано математичну модель 
рейтингової оцінки фінансового потенціалу 
промислового підприємства у такий спосіб: 
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де TRA FPIE j_  – сумарна рейтингова оцін-
ка фінансового потенціалу j -го промислово-
го підприємства (total rating assessment of the 
financial potential of an industrial enterprise); 
j m= ( ; )1 ; 

m  – кількість досліджуваних промислових 
підприємств;

RSij  – рейтингова оцінка (Rating Score) i -го 
оцінного фінансового показника за j -м промис-
ловим підприємством; j n= ( ; )1 ; 

n  – кількість оцінних фінансових показни-
ків, n=11;

q qj j1 5÷  – кількість оцінних фінансових по-
казників j -го промислового підприємства, які 
відповідають дуже високому, високому, се-
редньому, низькому та дуже низькому рівням 
ФППП відповідно. 

Формування системи локальних оцінних фі-
нансових показників базувалося на критичному 
узагальненні низки розробок, у яких розгляда-
лися питання оцінювання ФППП [8; 9; 13; 15; 
23–29]. Було виявлено таке: а) для оцінювання 
рівня ФППП найчастіше використовують показ-
ники платоспроможності, ліквідності, фінан-
сової стійкості, ділової активності, рентабель-
ності; б) кожен науковець пропонує авторську 
сукупність оціночних фінансових показників, 
тому під час формування авторської системи 
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фінансових показників оцінки ФППП були ви-
брані найуживаніші відносні показники, пере-
лік яких міститься у табл. 1, наведеної нижче. 
Слід зауважити, що показники К1–К10 вибра-
но відповідно до рекомендацій [28; 29].

Для визначення рівня ФППП розроблено 
модифіковану шкалу оцінювання даного по-
казника. На відміну від існуючої шкали [28; 
29], яка містить тільки три рівня градації рів-
ня ФППП – високий, середній, низький, – для 
більш глибокої деталізації фінансового стану 
підприємства залежно від рівня його фінан-
сового потенціалу пропонується використову-
вати п'ятирівневу шкалу з такою градацією: 
дуже високий, високий, середній, низький, 

дуже низький рівень ФППП (табл. 1). Під час 
побудови даної шкали було прийнято до ува-
ги, що за відповідності значення показника 
(фінансового коефіцієнта) дуже високому рів-
ню йому присвоюється оцінка (бал) «5», дуже 
низькому – «1». 

Для двох вибраних промислових підприєм-
ства – ПАТ «Харківський машинобудівний за-
вод «ПЛІНФА» і ПАТ «Харківський котельно-
механічний завод» – було розраховано чисельні 
значення 11 локальних фінансових показників, 
аналіз чисельних значень яких показав, що для 
кожного підприємства вони мають різні тен-
денції змін за часом. У табл. 2 наведено баль-
ні оцінки рівнів ФППП за фінансовими показ-

Таблиця 1
Модифікована шкала бальної оцінки рівня ФППП за фінансовими показниками

Найменування фінансового 
показника

Рівень оцінки ФППП, бал
5-дуже 
високий 4-високий 3- середній 2-низький 1-дуже 

низький
К1– коефіцієнт фінансової 
незалежності >0,51 >0,50 0,30–0,5 0,10–0,29 <0,10

К2 – коефіцієнт фінансової 
залежності <0,29 <0,30 0,30–0,50 0,51–0,55 >0,55

К3 – коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами >0,11 >0,10 0,05–0,10 0,01–0,04 <0,01

К4 – коефіцієнт самофінансування >1,10 >1,00 0,50–1,00 0,10–0,49 <0,10
К5 – коефіцієнт загальної 
ліквідності >2,10 >2,00 1,00–2,00 0,50–0,90 <0,50

К6 – коефіцієнт швидкої ліквідності >0,81 >0,80 0,40–0,80 0,20–0,39 <0,20
К7 – коефіцієнт абсолютної 
ліквідності >0,21 >0,20 0,10–0,20 0,05–0,99 <0,05

К8 – рентабельність сукупних 
активів >0,11 >0,10 0,05–0,10 0,02–0,04 <0,02

К9 – рентабельність власного 
капіталу >0,16 >0,15 0,10–0,15 0,05–0,09 <0,05

К10 – ефективність використання 
активів для виробництв продукції >1,61 >1,60 1,00–1,60 0,05–0,99 <0,05

К11 – коефіцієнт рамбурсності <0,79 <0,80 0,80–0,90 0,91–0,95 >0,95
Джерело: авторська розробка на основі [28; 29]

Таблиця 2
Рівень ФППП ПАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»  

та ПАТ «Харківський котельно-механічний завод»

Показник
Рівень ФППП за роками, бал

2015 2016 2017
1. Коефіцієнт фінансової незалежності 5/5 5/3 5/5
2. Коефіцієнт фінансової залежності 5/3 5/1 5/5
3. Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 5/5 5/5 5/5

4. Коефіцієнт самофінансування 5/5 5/3 5/5
5. Коефіцієнт загальної ліквідності 5/3 5/3 5/5
6. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1/1 1/2 1/3
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 5/1 5/1 5/1
8. Рентабельність сукупних активів 3/2 2/1 1/3
9. Рентабельність власного капіталу 2/1 1/1 1/2
10. Ефективність використання активів для 
виробництва продукції 2/5 2/2 2/5

11. Коефіцієнт рамбурсності 5/1 5/1 5/5
Сумарна рейтингова оцінки ФППП 43/32 41/23 40/44
Джерело: авторська розробка
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никами та динаміку сумарної бальної оцінки 
ФППП для обох підприємств.

Для візуалізації отриманих результатів як 
приклад на рис. 3 зображено профіль фінан-
сового потенціалу ПАТ «Харківський котель-
но-механічний завод» за фінансовими показ-
никами.

Підсумкова характеристика ФППП залежить 
від сумарної рейтингової оцінки ФППП відпо-
відно до вдосконаленої шкали, яку наведено в 
табл. 3. Таким чином, максимальною оцінкою 

за 11 фінансових показників оцінки ФППП є 
55 балів, а мінімальною – 11 балів.

Відповідно до вдосконаленої шкали, сумарна 
рейтингова оцінка ФППП за роками має таку 
динаміку:

– для ПАТ «Харківський машинобудівний 
завод «ПЛІНФА»: 2015 р. – 43 бали; 2016 р. – 
41 бал; 2017 р. – 40 балів;

– для ПАТ «Харківський котельно-механіч-
ний завод»: 2015 р. – 32 бали; 2016 р. – 23 бали; 
2017 р. – 44 бали.

Таблиця 3
Удосконалена шкала сумарної рейтингової оцінки ФППП

Сумарне значення
рейтингової оцінки 

ФППП, бал

Рівень ФППП 
та його умовне 

позначення
Експертна характеристика ФППП

47 < ФППП ≤  55
дуже високий

(дв)

Діяльність підприємства характеризується стабільним зростанням, 
фінансовий стан є стійким. Наявність на підприємстві системи 
бюджетного планування. Допускається встановлення пільгового 
відсотка у разі кредитування

38 < ФППП ≤  46
високий

(в)

Діяльність підприємства характеризується зростанням, фінансовий 
стан досить стабільний. Установлюється розмір банківського 
відсотка за користування кредитом з орієнтацією на середню 
ринкову ставку 

29 < ФППП ≤  37
середній

(с)

Діяльність підприємства характеризується повільним нарощуванням 
обсягів виробництва продукції, але фінансовий стан залежить 
від змін бізнес-середовища. Наявність на підприємстві системи 
планових звітів. Кредит може бути виданий на загальних підставах 
з урахуванням кредитної історії підприємства

20 < ФППП ≤  28 низький
(н)

Підприємство фінансово нестабільне. Прояв ознак доведення 
до банкрутства. Наявність на підприємстві системи планування 
коефіцієнтним методом. Кредит може бути наданий за підвищеної 
ставки

11 ≤  ФППП ≤  19
дуже низький

(дн)

Неефективне використання грошових коштів, поруше-но структуру 
капіталу. Доведення підприємства до банкрутства. Можливість 
кредитування відсутня

Джерело: авторська розробка

Рис. 3. Профіль ФППП для ПАТ «Харківський котельно-механічний завод»
Джерело: авторська розробка
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Отже, для першого підприємства рівень 
ФППП за установленою градацією є стабільно 
високим на протязі періоду дослідження, а для 
другого рівень ФППП є мінливим, він зміню-
ється від нестабільного середнього до низького, 
а далі зростає до високого рівня.

Таким чином, формулювання висновків 
щодо якості управління фінансовим потенці-
алом промислових підприємств базується на 
отриманих результатах чисельної сумарної рей-
тингової оцінки ФППП, що забезпечує певну 
характеристику даного показника. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Науко-
ва новизна дослідження полягає у тому, що роз-
роблення теоретично-методичного забезпечення 
рейтингової оцінки фінансового потенціалу про-
мислових підприємств базується на формуванні 
теоретичної платформи дослідження, математич-
ному моделюванні рейтингової оцінки ФППП, 
використанні двох побудованих шкал оцінки 
шуканого показника, послідовній реалізації роз-
робленого покрокового алгоритму рейтингового 
оцінювання фінансового потенціалу промисло-
вих підприємств, апробованому на фактологічній 
основі статистичної інформації двох промисло-
вих підприємств. Теоретична значущість отри-
маних результатів полягає у поширенні діапа-
зону інформаційної царини теорії фінансового 
менеджменту промислових підприємств у неста-
більному бізнес-середовищі й узагалі у сучасних 
умовах VUCA-світу. Практична значущість отри-
маних результатів дослідження полягає у тому, 
що розроблене науково-методичне забезпечення 
оцінювання ФППП може бути використане у 
практичній діяльності фінансових менеджерів 
підприємств промисловості та навчальному про-
цесі вищих навчальних закладів країни.
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