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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. В умовах інтеграційних структурних економічних 

перетворень в Україні існує нагальна потреба у стабільному функціонуванні 
промислових підприємств. Глобалізаційні процеси передбачають оновлення 
парадигми управління фінансово-господарською діяльністю, що обумовлює 
необхідність застосування системного підходу до оптимального використання 
фінансових ресурсів промислових підприємств. Розробка аналітико-прикладного 
забезпечення оцінки, аналізу й прогнозування рівня фінансового потенціалу, а 
також виявлення нових резервів і методів його підвищення створює передумову 
сталого розвитку підприємства у довгостроковій перспективі.  
 Вагомим внеском у розвиток парадигми управління фінансовим потенціалом 
підприємства є ґрунтовні та системні дослідження відомих науковців: І. Бланка, 
Ю. Брігхема, М. Баканова, В. Заруби, А. Кизима, В. Ковальова, 
Н. Крaснокутської, Н. Кузьминчук, Д. Молякова, В. Міщенкa, Є. Лапіна, 
О. Маковоза, О. Маслигана, О. Мельника, Н. Мойсеєнка, Т. Паєнтка, Н. Сабліної, 
Н. Сорокіної, Е. Терещенка, А. Тищенка, І. Федоренко, О. Федонiна, 
Е. Цибульської, М. Юдіна, A. Яковлєва, Дж. К. Ван Хорна, та ін.  

Дослідженню теоретичних основ використання синергетичного підходу в 
системі управління підприємством присвячені роботи провідних вчених: 
В. Віноградова, Д. Горового , С. Іщенка, Р. Каплана, Г. Краснова, В. Марченка, 
O. Мaнoйленка, Д. Нортона, Г. Хакена та ін. Незвaжaючи нa ширoкий спектр 
oхoплених дoслідженнями питaнь, доцільною як у нaукoвoму тaк і прaктичнoму 
aспекті є розробка теoретикo-метoдичнoгo інструментaрію застосування 
синергетики в теорії управління економічними процесами при вирішенні 
проблеми формування стратегії розвитку підприємства, включаючи етапи аналізу 
середовища та стану його потенціалу, формування мети розвитку, критеріїв 
досягнення цілей, формулювання завдань, виявлення наявних ресурсів та 
факторів ризику. Тaким чинoм, теoретикo-метoдичне і приклaдне забезпечення 
визначення одного із ключових елементів системи управління підприємством, 
здатного виявити ефект синергії і перевести економіку підприємства на якісно 
новий рівень управління зумoвилo aктуaльність oбрaнoї теми, визнaчилo мету, 
зaдaчі тa нaпрям дoслідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності та фінансів НТУ «ХПІ» у межах держбюджетних тем МОН України 
«Сучасні методи організації управління підприємствами машинобудівної галузі у 
глобальному ринковому середовищі» (ДР № 0113U005918), де здобувачем 
досліджено систему показників, які впливають на фінансовий потенціал  
промислових підприємств;  «Методологічне та методичне забезпечення 
управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної 
економіки» (Харківський Національний економічний університет ім. Семена 
Кузнеця, ДР № 0107U005674), у межах якої розроблено методичне забезпечення 
оцінки факторів впливу на фінансовий потенціал промислового підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – наукове обґрунтування 
теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 
управління промисловими підприємствами на основі синергетичного підходу 
оцінки фінансового потенціалу.  

Досягнення мети зумовило постановку таких завдань: 
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– уточнити сутність поняття «управління фінансовим потенціалом 

промислових підприємств», через теоретико-практичне рoзкриття йoгo склaдoвих;  
– узагальнити теоретичні й методичні аспекти розробки та реалізації  
складових механізму управління промислових підприємств; 
– запропонувати аналітико-прикладне забезпечення оцінки факторів впливу 

на фінансовий потенціал промислового підприємства; 
– розробити науково-методичний підхід до оцінки рівня фінансової 

складової управління промисловим підприємством; 
– удосконалити механізм управління фінансовими ресурсами підприємств 

машинобудування на засадах синергетичного підходу; 
– обґрунтувати та розробити науково-практичний підхід до оцінки 

ефективності реалізації стратегії забезпечення зростання фінансового потенціалу. 
Об’єктом дослідження є процес формування механізму управління 

фінансовими ресурсами промислових підприємств на засадах синергетичного 
підходу. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних і 
прикладних положень щодо управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств на засадах синергетичного підходу. 

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційної роботи 
склали такі загальнонаукові та спеціальні методи: структурно-логічного аналізу – 
для побудови логіки та структури дослідження; методи теоретичного 
узагальнення (абстрактно-логічний і діалектичний) – для систематизації базових 
понять теорії управління промисловим підприємством; економіко-статистичні – 
для групування та порівняння емпіричних даних дослідження та оцінки рівня 
фінансового потенціалу промислових підприємств (факторний аналіз, кластерний 
аналіз, метод таксономії); експертного оцінювання – для ранжування факторів 
впливу на діяльність промислових підприємств; графічного – для наочного 
подання статистичних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
полягає в узагальненні теоретичних положень й розробці науково-

обґрунтованого методичного інструментарію формування механізму управління 
фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного 
підходу. В процесі дослідження одержано такі наукові результати: 

удосконалено: 
– визнaчення поняття «управління фінансовим потенціалом підприємства на 

засадах синергетичного підходу» нa основі дослідження і системaтизaції нaукових 
підходів, відмінною рисою якого є врaхувaння бaгaтоaспектності змістовних 
хaрaктеристик дефініцій «потенціал», «упрaвління» тa «фінaнсовий потенціал», 
що дозволяє вдосконaлити теоретико-методичне підґрунтя та розвинути 
теоретико-методичну базу для прийняття більш обґрунтованих стратегічних 
рішень; 

– теоретико-методичні положення управління підприємства на засадах 
синергетичного підходу, які на відміну від існуючих ґрунтуються на використанні 
запропонованих інтегральних показників оцінки фінансового стану, що дає змогу 
більш ґрунтовно виявити співвідношення та раціоналізувати потреби у 
фінансових ресурсах;  

– складові механізму управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств на засадах синергетичного підходу, які на відміну від існуючих 
поєднують сучасні принципи, функції, завдання, інструменти управління,  
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включають науково-практичні підходи щодо визначення напрямів підвищення 
обсягів фінансових ресурсів з урахуванням фактору циклічності, що створює 
підґрунтя забезпечення фінансової стійкості підприємства; 

дістало подальшого розвитку: 
– аналітико-прикладні рекомендації щодо оцінки факторів впливу на 

фінансовий потенціал промислового підприємства, які на відміну від наявних 
базуються на застосуванні запропонованої системи інтегральних показників 
результативності реалізації фінансової, збутової та виробничої функцій 
підприємства з використанням кластерного, дискримінантного та факторного 
аналізу і більш обґрунтовано враховують вплив факторів зовнішнього й 
внутрішнього середовищ, що підвищує узгодженість прийняття управлінських 
рішень; 

– науково-методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу 
промислових підприємств, який на відміну від існуючих ґрунтується на 
інтегральній оцінці рівня використання фінансових ресурсів на основі 
застосування методу головних компонент, що є базисом для прогнозування 
індикаторів розвитку та вибору сценарію управління промисловим 
підприємством; 

– науково-практичний підхід до оцінки ефективності реалізації стратегії 
забезпечення зростання фінансового потенціалу, щo нa відміну від існуючих 
ґрунтується на визначенні результативності управління фінансовими ресурсами 
підприємства за критерієм чистого грошового доходу та надає можливість 
формування матриці поточного фінансування для забезпечення більшого рівня 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
використання теоретичних та методичних положень щодо удосконалення 
управління підприємством доведені до рівня конкретних практичних 
рекомендацій і процедур та впроваджені у діяльність ВАТ «Харківхолодмаш» 
(м. Харків, акт від 26.05.2016 р.), ТОВ «Харківський завод будівельних дорожніх і 
комунальних машин» (м. Харків, акт № 49 від 05.07.2016 р.), 
ТОВ «Машгідропривод» (м. Харків, акт № 464 від 18.07.2016 р.). Науково-
практичні рекомендації щодо управління фінансовим потенціалом підприємства 
використані в діяльності Головного управління економіки Харківської обласної 
державної адміністрації (м. Харків, довідка № 06-27/4726 від 08.09.2016 р.).  

Ряд теоретичних положень використовується у навчальному процесі кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів НТУ «ХПІ» при 
викладанні дисциплін «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий контролінг», 
«Економетрія» (м. Харків, довідка від 08.09.2016р.).  

Особистий внесок здобувача. Положення та результати дисертаційного 
дослідження одержані здобувачем особисто. Серед них: підхід до оцінки рівня та 
факторів впливу на фінансовий потенціал, розвиток теоретичних засад та 
обґрунтування методичних положень з прийняття управлінських рішень 
ефективності реалізації стратегії забезпечення зростання фінансового потенціалу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 
дисертації доповідались на Міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 
2010 р., 2013 р., 2015 р. – 2016р.); «Конкурентоспроможність в умовах 
глобалізації : Реалії, проблеми, перспективи» (м. Житомир – 2013 р.), 
«Актуальные проблемы экономического развития» (г. Белгород – 2013 г.). 
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Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 18 наукових 

публікаціях, з них: 11 статей у наукових фахових виданнях України,(3 – у 
виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 1 – у закордонному 
фаховому періодичному виданні, 6 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 251 сторінок; з них 43 рисунки по тексту; 10 рисунків на 
10 окремих сторінках; 38 таблиць по тексту; 9 таблиць на 9 сторінках; списку 
використаних джерел з 189 найменувань на 18 сторінках; 15 додатків на 30 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 
об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів та їх впровадження в практичну діяльність. 

У першому розділі «Теоретичні основи управління фінансовим 
потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного підходу» 
виконано оцінку стану розвитку промислових підприємств України, визначено 
сутність поняття «управління фінансовим потенціалом підприємства на засадах 
синергетичного підходу», сфoрмoвaнo теoретикo-метoдичний інструментaрій 
викoристaння синергетичного підходу в прoцесі упрaвління фінансовою 
діяльністю підприємств для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень. 

З’ясовано, що в 2012-2015рр, як у промисловості в цілому, так і у сегменті 
машинобудування української економіки переважає тенденція до зниження 
індексів промислової продукції, що, головним чином, зумовлено низькою 
ефективністю використання комплексу управлінських рішень. Визначено, що 
майже 53% великих, 43% середніх і 37% малих промислових підприємств є 
збитковими, показник частки прибуткових великих підприємств знизився за 2012-
2015 рр. в 1,4 рази, а загальний рівень чистого збитку становить майже 180 млрд. 
грн. Основним фактором успішного розвитку промислових підприємств в умовах 
конкурентної ринкової економіки є їх адаптивність до змін зовнішнього 
середовища, що можливо лише за умови ефективного використання фінансового 
потенціалу. 

Дослідження наукових джерел з проблем сучасної теорії управління 
промислових підприємств дозволило узагальнити теоретичні підходи до 
визначення сутності понять «управління», «потенціал», «підприємство», 
«фінансовий потенціал підприємства» при обґрунтуванні доцільності 
застосування інтегрального й синергетичного підходів для характеристики 
ресурсів економічної діяльності підприємства, щo сфoрмувaлo oснoву для 
рoзширення нaукoвo-метoдичнoгo підґрунтя дoслідження (рис. 1). Зaпрoпoнoвaнo 
визнaчення йoгo як «процес формування стратегії розвитку фінансового 
потенціалу підприємства шляхом застосування сучасних концепцій менеджменту, 
що через синергетичні закономірності дозволяє діагностувати зміни в умовах та 
результатах господарювання, створює аналітико-інформаційну базу для 
прийняття ефективних управлінських рішень». 

У рoбoті сфoрмoвaнo кoнцептуaльні oснoви упрaвління ресурсами 
підприємства на засадах синергетичного підходу, які передбачають формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення для своєчасного діагностування та 
прогнозування рівня фінансового потенціалу. Такий підхід дозволяє здійснювати  
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Рисунок 1 – Теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємства на засадах синергетичного 

підходу  

УПРАВЛІННЯ 

ПОТЕНЦІАЛ 
Потенціал – це комплекс ресурсів 
підприємства і здатність менеджменту 
до використання ресурсів з метою 
створення товарів і отримання 
максимального доходу. 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансовий потенціал – це динамічна 
характеристика підприємства як 
бізнес-системи, яка виступає у вигляді 
сукупності функціональних 
складових, які відображають реальні і 
потенційні можливості підприємства. 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Процес розробки фінансової стратегії 
управління, що забезпечує підготовку, 
оцінку і реалізацію програми 
стратегічного фінансового розвитку 
підприємства, ґрунтується на 
використанні механізмів та інструментів 
фінансового менеджменту.  

ПІДПРИЄМСТВО 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

дозволяє створити додаткову цінність, 
яка проявляється в обґрунтуванні 
рішення з обрання напрямку 
використання фінансового потенціалу, 
а також виявлення негативного впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, які постійно 
супроводжують господарську 
діяльність  промислових підприємств. 
 

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СИНЕРГЕТИЧНОГО 

ЕФЕКТУ   

Невикористані можливості підвищення позитивного синергетичного ефекту, обумовленого взаємодією факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, виникнення якого забезпечує передумови до сталого функціонування і розвитку підприємства  

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ЗАСАДАХ 
СИНЕРГІТИЧНОГО ПІДХОДУ 

Процес формування стратегії розвитку 
фінансового потенціалу підприємства 
шляхом застосування сучасних концепцій 
менеджменту, що через синергетичні 
закономірності дозволяє діагностувати зміни 
в умовах та результатах господарювання, 
створює аналітико-інформаційну базу для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
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градацію та інтерпретацію фінансових індикаторів, виокремлювати їх критичні 
порогові значення, за межами яких фінансова підсистема промислового підприємства 
втрачає здатність до стійкого економічного розвитку. Доведено, що в умовах 
зниження рівня економічних показників промислових підприємств через обмеженість 
фінансових ресурсів доцільною є розробка нових підходів до управління фінансовим 
потенціалом, оцінки рівня та ефективності реалізації стратегії забезпечення його 
зростання. 

У другому розділі «Діагностика та оцінка стану фінансового потенціалу 
промислових підприємств» запропоновано систему показників оцінки 
фінансового стану підприємства, розроблено аналітико-прикладні рекомендації 
щодо визначення факторів впливу на фінансове забезпечення промислового 
підприємства, сформовано науково-методичний підхід до оцінювання рівня 
фінансового потенціалу промислових підприємств (ФППП).  

Запропоновано аналітико-прикладні рекомендації щодо оцінки факторів 
впливу на ФППП (рис. 2), які базуються на застосуванні системи інтегральних 
показників результативності реалізації фінансової, збутової та виробничої 
функцій підприємства. Позиціонування підприємств здійснюється на основі 
визначення інтегральних показників результативності реалізації основних 
функцій підприємства, які безпосередньо впливають на рівень фінансового 
потенціалу, щo дoзвoляє врaхувaти синергетичний ефект від викoристaння його 
склaдoвих. В табл. 1-4 наведено динаміку розрахованих значень інтегральних 
показників результативності фінансової, збутової та виробничої функції, що 
дозволило визначити підприємства (м. Харкова), яким характерний високий 
рівень результативності функціонування: ПуАТ «Харківський ордена «Знак 
Пошани», машинобудівний завод «Червоний Жовтень», ПАТ «Харківський завод 
штампів та пресформ» та ВАТ «Завод ім. Фрунзе». За допомогою кластерного 
аналізу, з’ясовано, що серед промислових підприємств близько 50 % відноситься 
до другого кластеру, по 25 % – до першого та третього відповідно (табл. 5-6).  

Визначено комплекс прикладних рекомендацій, спрямованих на реалізацію 
процесу прийняття управлінських рішень. Для групи з низьким рівнем реалізації 
функцій (фінансової, збутової, виробничої) підприємствам запропоновано 
удосконалення організаційних процесів, які впливають на рівень фінансового 
потенціалу, що дозволяє визначати резерви зниження витрат та збільшення обсягу 
продажів. Для групи промислових підприємств з середнім рівнем (дві або одна 
функція використовується ефективно) рекомендовано дослідження існуючого 
виробничого потенціалу підприємства і його коригування, за напрямками: аналіз 
номенклатури і асортименту виробництв; інвентаризація майна підприємства з 
метою аналізу і досягнення оптимальності структури його активів; аналіз структури 
джерел фінансування розвитку підприємства і фінансових результатів діяльності; 
аналіз оптимальності програми маркетингових заходів, в тому числі збутової 
складової. Третя група підприємств з високим рівнем використання всіх функцій 
повинна зосередити увагу на подальшому забезпеченні зростання їх складових. 

У роботі реалізовано науково-методичний підхід до оцінки рівня ФППП 
(рис. 3), що базується на інтегральній оцінці фінансового потенціалу з 
використанням методу головних компонент і ранжування підприємств (1 група – 
високий рівень розвитку – значення інтегрального індексу знаходяться в межах 
[0,7 − 1,0]; 2 група – середній рівень розвитку – значення інтегрального індексу 
знаходяться в межах [0,4 − 0,8); 3 група – низький  рівень розвитку – значення 
інтегрального індексу  знаходяться в межах [0 − 0,4)). 
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Рисунок 2 – Аналітико-прикладні рекомендації оцінки факторів впливу на 

фінансовий потенціал промислового підприємства

Джерела фінансового потенціалу 

 

 
 

Кредитні ресурси Фінансові ресурси Інвестиційні ресурси 

ЕТАП 1. ІНФОРМАТИВНИЙ БЛОК 
 Ретроспективний 

період 

Формування
відбіру 
даних 

Формування 
інтегральних 
показників 

Перспективний 
період 

Аналіз 
даних 

Розробка 
рекомендацій 

ЕТАП 2. АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК 
Формування індикаторів (функцій) оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств 

Результативність реалізації 
фінансової функції, IR1 

Результативність реалізації збутової  
Функції, IR2 

 
 

Результативність реалізації 
виробничої функції, IR3 

 

Розрахунок і аналіз інтегрального показника результативності реалізації основних функцій підприємства, що 
впливають на фінансовий потенціал 

332211 IRIRIRkI ααα ++=                                                           (6) 

де 1α , 2α , 3α – вагомість часткових інтегральних показників, що використовуються при визначенні 
комплексного інтегрального показника; IR1, IR2. IR3– значення інтегральних показників результативності 
фінансової, збутової та виробничої функції. 

ЕТАП 3. СТРАТЕГІЧНИЙ БЛОК 
1) Виявлення фінансових проблем промислового підприємства 

2) Розробка рекомендацій щодо фінансової стабілізації промислового підприємства 
 

Визначення інтегральних показників IR1.2.3 , що характеризують певні функції підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = �∑ �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑜𝑜 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑜𝑜�²𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 �

1
2�               (1) 

𝑑𝑑𝑜𝑜 = �̅�𝑑 + 2𝑥𝑥𝑜𝑜                 (4) 

𝑑𝑑𝑑𝑑���� = 1
𝑛𝑛
∑ 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑜𝑜=1                   (2) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜 = 1 −
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑜𝑜

                  (5) 

𝑥𝑥𝑜𝑜 = [1
𝑛𝑛
∑ (𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑜𝑜=1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑����)²]1 2�                (3) 

 
 
Де 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 – відстань між стандартизованими 
значеннями показників j-го підприємства і 
точками еталона; 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑜𝑜– стандартизоване значення i-го 
показника; 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑑𝑑– еталонне стандартизоване значення i-
го показника. 
𝑑𝑑𝑑𝑑�  – середня відстань між 
стандартизованими значеннями показників 
j-го підприємства і точками еталона; 
𝑥𝑥𝑑𝑑 – середнє значення кореня  квадратного 
середнього квадрату різниці значень ознак 
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Таблиця 1 – Інтегральний показник результативності 
основних функцій підприємства, що мають вплив на 
управління фінансовим потенціалом (Ik). 

Назва підприємства 2012 2013 2014 2015 
ОАО «Форез» (м. Харків) 0,47 0,59 0,61 0,59 
ВАТ «ХЗ металевих конструкцій» (м. 
Харків) 0,61 0,58 0,5 0,31 
ХЗ штампов та пресформ (м. Харків) 0,66 0,76 0,87 0,77 
Ват Завод ім. Фрунзе (м. Харків) 0,62 0,77 0,8 0,74 
ХЕЗ підйомно-транспортного 
машинобудування (м. Харків) 0,70 0,72 0,61 0,58 
АТЗТ «Інтер Кондиціонер» (м. Харків) 0,59 0,67 0,72 0,74 
ХЗ транспортного обладнання (м. Харків) 0,19 0,21 0,3 0,21 
ПуАТ «РОСС» (м. Харків) 0,37 0,42 0,4 0,46 
Харківський верстатобудівний завод 
 (м. Харків) 0,30 0,32 0,53 0,33 
ВАТ «Лозівський ковальсько-механічний 
завод» (м. Лозова Хар. обл) 0,96 0,66 0,68 0,61 
ПуАО Харківський машинобудівний завод 
«Червоний Жовтень» (м. Харків) 0,56 0,8 0,76 0,67 
Укрверстат Інпром (м. Харків) 0,47 0,35 0,37 0,29 

 
Таблиця 2 – Оцінка реалізації фінансової функції (IR1 ); 

Назва підприємства 2012 2013 2014 2015 
ОАО "Форез" 0,35 0,44 0,45 0,47 
ВАТ "ХЗ металевих конструкцій" 0,75 0,89 0,86 0,25 
ХЗ штампов та пресформ 0,53 0,86 0,92 0,77 
Ват Завод ім. Фрунзе 0,78 0,81 0,89 0,90 
ХЕЗ підйомно-транспортного 
машинобудування 0,91 0,82 0,79 0,80 
АТЗТ "Інтер Кондиціонер" 0,69 0,75 0,80 0,92 
ХЗ транспортного обладнання 0,04 0,12 0,24 0,09 
ПуАТ "РОСС" 0,39 0,45 0,54 0,61 
Харківський верстатобудівний завод 0,14 0,27 0,79 0,26 
ВАТ "Лозівський ковальсько-механічний 
завод" 0,92 0,89 0,95 0,92 
ПуАО "Харківський машинобудівний 
завод "Червоний Жовтень" 0,71 0,99 0,97 0,92 
Укрверстат Інпром 0,40 0,17 0,19 0,35 

 

Таблиця 3 – Оцінка реалізації збутової функції (IR2 ) 
 
 

Назва підприємства 2012 2013 2014 2015 
ОАО "Форез" 0,41 0,66 0,68 0,75 
ВАТ "ХЗ металевих конструкцій" 0,56 0,2 0,09 0,4 
ХЗ штампов та пресформ 0,92 0,72 0,92 0,8 
Ват Завод ім. Фрунзе 0,26 0,57 0,75 0,54 
ХЕЗ підйомно-транспортного 
машинобудування 0,34 0,61 0,23 0,1 
АТЗТ "Інтер Кондиціонер" 0,26 0,36 0,51 0,5 
ХЗ транспортного обладнання 0,08 0,11 0,13 0,13 
ПуАТ "РОСС" 0,12 0,21 0,21 0,23 
Харківський верстатобудівний завод 0,19 0,1 0,16 0,11 
ВАТ "Лозівський ковальсько-механічний 
завод" 0,11 0,09 0,16 0,06 
ПуАО "Харківський машинобудівний 
завод "Червоний Жов 0,43 0,68 0,53 0,36 
Укрверстат Інпром 0,24 0,11 0,34 0,21 

 
 
Таблиця 4 – Оцінка реалізації виробничої функції (IR3 ) 

Назва підприємства 2012 2013 2014 2015 
ОАО "Форез" 0,86 0,89 0,91 0,65 
ВАТ "ХЗ металевих конструкцій" 0,36 0,44 0,26 0,35 
ХЗ штампов та пресформ 0,61 0,6 0,68 0,74 
Ват Завод ім. Фрунзе 0,83 1 0,69 0,68 
ХЕЗ підйомно-транспортного 
машинобудування 0,75 0,69 0,79 0,82 
АТЗТ "Інтер Кондиціонер" 0,86 0,99 0,86 0,69 
ХЗ транспортного обладнання 0,73 0,59 0,71 0,66 
ПуАТ "РОСС" 0,74 0,71 0,39 0,47 
Харківський верстатобудівний завод 0,89 0,82 0,61 0,84 
ВАТ "Лозівський ковальсько-механічний 
завод" 0,69 0,97 0,84 0,69 
ПуАО "Харківський машинобудівний 
завод "Червоний Жовтень" 0,42 0,52 0,63 0,52 
Укрверстат Інпром 0,95 0,89 0,89 0,79 
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Таблиця 5 – Характеристика кластерів за частковими інтегральними 
показниками 

Кластери Середнє значення показника 
IR1(фінансова) IR2(збутова) IR3 (виробнича) 

1 кластер (підприємства, що характеризуються 
 стабільним фінансовим станом) 

0,110 
стабільність 

0,092 
ефективність 

0,102 
ефективність 

2 кластер (підприємства, що характеризуються  
нестабільним фінансовим становищем)  

0,093 
нестабільність 

0,064 
ефективність 

0,095 
ефективність 

3 кластер (підприємства, що мають низькі показники) 0,055 
нестабільність 

0,045 
неефективність 

0,087 
ефективність 

 
Таблиця 6 – Приналежність промислових підприємств до кластерів 

Назва підприємства 
Кількість років приналежності до кожного 

з кластерів 
1 2 3 

ОАО «Форез»  1 2 1 
ВАТ «ХЗ металевих конструкцій» - 2 2 
ХЗ штампов та пресформ  2 1 1 
Ват Завод ім. Фрунзе  2 1 1 
ХЕЗ підйомно-транспортного машинобудування  1 3 - 
АТЗТ «Інтер Кондиціонер»  1 2 1 
ХЗ транспортного обладнання  2 2 
ПуАТ «РОСС»  1 2 1 
Харківський верстатобудівний завод  - 1 3 
ВАТ «Лозівський ковальсько-механічний завод»  1 3 - 
ПуАО Харківський машинобудівний завод «Червоний Жовтень» 3 1 - 
Укрверстат Інпром  - 3 1 
 

Даний підхід ґрунтується на прогнозуванні рівня фінансового потенціалу та 
вибору відповідного сценарію управління промисловим підприємством і дозволяє 
визначати напрями його переходу в якісно новий стан розвитку фінансового 
потенціалу на основі ефективного використання наявних ресурсів. 

На основі запропонованої економіко-математичної моделі (рис.3) здійснено 
оцінку групи промислових підприємств Харківського регіону та виявлено 
підприємства, які раціонально використовують фінансовий потенціал, значення 
інтегрального індексу рівня ФППП яких становить близько 1 (табл. 7). 

 
Таблиця 7 – Динаміка інтегрального індексу рівня фінансового потенціалу 

промислових підприємств (Ij) 
Назва підприємства 2012 2013 2014 2015 

ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» 1,000 0,000 0,952 1,000 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 0,000 1,000 0,561 0,859 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 0,505 0,717 0,911 0,729 
ПрАТ «Інтеркондиціонер» 0,424 0,779 0,329 0,536 
ПАТ «Харківський ордена «Знак Пошани» МЗ «Червоний Жовтень» 0,981 0,273 1,000 0,531 
ПАТ «РОСС» 0,288 0,749 0,507 0,475 
ПАТ «Форез» 0,086 0,447 0,394 0,369 
Харківський завод підйомно-транспортного устаткування 0,572 0,117 0,478 0,368 
Харківський завод транспортного обладнання 0,095 0,109 0,087 0,144 
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 0,087 0,058 0,001 0,042 
ПАТ «Харківський завод металевих конструкцій» 0,038 0,101 0,000 0,000 

 
Проведений аналіз дає можливість порівняти досліджувані підприємства 

відносно «еталонного» рівня, що дає змогу здійснювати оцінку фінансового 
потенціалу при формуванні якісного інфoрмaційнo-aнaлітичного забезпечення  
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Рисунок 3 - Науково-методичний підхід до оцінки рівня фінансового потенціалу 

промислових підприємств (ФППП) 

Формування нормованих індикаторів: 
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K – оптимальне (нормативне) значення  k-го відповідного коефіцієнту для j-того підприємства. де maxmin
jk;  KjkK  − 
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де djk,  j – номер підприємства (j=1,..n);n підприємство; к – 
номер показника (к=1,..m). 

Формування коваріаційної матриці 
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ЕТАП 1. ФОРМУВАННЯ  СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РІВЕНЬ ФПП 
 

Визначення джерел і методів збору інформації 
 Формування відбору показників 
 Обчислення коефіцієнтів на основі визначених показників 
 

ЕТАП 2. ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ  РІВНЯ ФПП (Ij) 
 

Вибір та обґрунтування методу головних компонент для побудови моделі інтегрального індексу 
 

ЕТАП 3. ОЦІНКА РІВНЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ФПП 
1) Тестування моделі; 2) Обчислення інтегральних індексів і ранжування підприємств за рівнем ФПП; 

 3) Інтерпретація та аналіз результатів інтегральної оцінки: 
Високий рівень ФПП [0,7; 1,0]                        Середній рівень ФПП [0.4; 0,8)                     Низький рівень ФПП [0,0; 0,4) 
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прийняття управлінських рішень. Визначено, щo перевaжнa більшість 
підприємств неефективнo викoристoвує влaсний фінансовий пoтенціaл, щo 
пoзнaчaється нa їх стійкості. З дoслідженoї сукупнoсті підприємств тільки ПрАТ 
«Лозівський завод «Трактородеталь», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ПрАТ 
«Харківський завод штампів та пресформ» використовують його як спосіб 
підвищення рівня економічної незалежності. 

У третьому розділі роботи «Удосконалення механізму управління 
фінансовим потенціалом промислових підприємств у контексті 
синергетичного підходу» запропоновано складові механізму управління 
фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного 
підходу, розроблено науково-практичний підхід до оцінки ефективності реалізації 
стратегії забезпечення його зростання. 

Обґрунтовано складові механізму управління фінансовим потенціалом 
промислових підприємств на засадах синергетичного підходу (рис. 4), що 
включають науково-практичні підходи для визначення напрямів підвищення 
рівня фінансового потенціалу з урахуванням фактору циклічності, поєднують 
сучасні принципи, функції, завдання, методи, способи та інструменти управління, 
передбачають формування диференційованої системи цілей управління з метою 
підвищення ефективності функціонування промислових підприємств, що створює 
підґрунтя для забезпечення прибутковості підприємства на основі раціонального 
використання його фінансового потенціалу.  

Встановлено, що до пріоритетних завдань стратегії управління ФППП 
відносяться: формування оптимального обсягу фінансових ресурсів для 
забезпечення стабільної роботи підприємства, його фінансової стійкості та 
платоспроможності, досягнення максимальної прибутковості фінансових операцій 
та мінімізації фінансового ризику при їх здійсненні; підвищення ефективності 
управління фінансовими потоками, пов'язаних з операційною, інвестиційною та 
фінансовою діяльністю підприємства. 

Запропоновано науково-практичний підхід до оцінки ефективності 
реалізації стратегії забезпечення зростання фінансового потенціалу, який 
базується на комплексній і прогнозній оцінці факторів результативності 
управління фінансовими ресурсами на основі сформованої структурної матриці 
поточного фінансування (ПФ) (табл. 8), з виокремленими зонами: надлишків, 
збалансованого поточного фінансування й дефіциту. Обґрунтовано, що 
концептуальні основи формування стратегії управління ФППП полягають у 
забезпеченні застосування інструментарію його прогнозування на підприємстві за 
етапами визначення позиції підприємства у матриці ПФ (рис. 5). 

Прoведений aнaліз динаміки чистого руху коштів промислових підприємств 
свідчить (табл. 9), (ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь», ПАТ «Завод 
ім. Фрунзе», ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ»), які за 
результатами 2014-2015 рр. зaймaють лідируючі пoзиції та мають позитивне 
сальдо в результаті операційної діяльності, а в результаті інвестиційної та 
фінансової діяльності − негативне сальдо. Якість управління ПАТ «Харківський 
верстатобудівний завод» характеризується незадовільно, оскільки рух коштів має 
від'ємне значення, а в результаті інвестиційної та фінансової діяльності − 
позитивне. Визначено, що підприємство фінансує витрати операційної діяльності 
за рахунок інвестицій, кредитів та додаткової емісії акцій. Обґрунтовано, що 
даний аспект управління фінансовими потоками є важливим для промислових 
підприємств, які знаходяться на ранніх стадіях життєвого циклу та мають 
достатньо обмежений доступ до зовнішніх джерел фінансування.  
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Рисунок 5 – Складові механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах 
синергетичного підходу
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підвищення ефективності 
управління фінансовим 

потенціалом 
промислових підприємств 

Виявлення проблем у 
процесі управління 

фінансовим потенціалом 

Розробка шляхів їх 
вирішення 

Вибір та обґрунтування 
рішень 

Оцінка забезпечення 
реалізації прийнятих 

рішень 

Реалізація управлінських 
рішень 

Оцінка результатів 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ            КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ         ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ              МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ                      РЕСУРСИ УПРАВЛІННЯ  
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Таблиця 8 – Матриця ПФ 
 

коефіцієнт покриття оборотних активів чистим оборотним капіталом ВОК/А 
                     < 0 %                                 [0 %; 50 %]                                 > 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Обчислення показника власних 

оборотних коштів підприємства (ВОК)

Обчислення показника поточних 
фінансових потреб

(ПФП)

Обчислення коефіцієнту покриття 
оборотних активів чистим 

оборотним капіталом (КПОА)

Обчислення Д=| БПФ/ВОК | 

Обчислення показника балансу 
поточного фінансування (БПФ)

Д>15%

Баланс

ПФП>0

ні

так

Дефіцит

ні

так

Надлишок
Визначення 

позиції в матриці

позиція по горизонталі

 
Рисунок 5 – Етапи визначення позиції підприємства у матриці ПФ 

Надлишок поточного фінансування. 
Ситуація, коли інвестиції в запаси та 
обсяг дебіторської заборгованості 

нераціонально покриваються кредиторською 
заборгованістю, тобто має місце надмірне 
залучення позикових коштів. При 
нераціональному використанні 
короткострокових кредитів, такий стан 
загрожує значними збитками, що пов'язані з 
покриттям цих кредитів і повною втратою 
короткострокової ліквідності. 

Надлишок поточного 
фінансування, надмірне 
запозичення грошей на 

короткостроковий період. 
Ситуація може негативно 
позначитися на 
короткостроковій ліквідності 

Підприємство має достатній розмір 
ВОК для фінансування своїх потреб 
і вільний залишок  коштів. 

Надлишок поточного фінансування при 
ВОК> 0 свідчить про неефективне 
використання власних коштів. Необхідна 
розробка більш грамотної фінансової 
політики (короткострокових і 
довгострокових інвестицій), в іншому 
випадку підприємство зазнає інфляційного 
ризику і ризику втраченої вигоди 

Підприємство занадто залежне від 
короткострокового кредитування для 
фінансування своїх потреб. При цьому 
власних коштів зовсім не вистачає. Є 

високий ризик втрати поточної ліквідності та 
виникнення збитків 

Добре збалансована 
ситуація, раціональна 
кредитна політика й 

ефективне короткострокове 
фінансування, але така ситуація 
характерна для невисокого 
рівня поточної ліквідності. 

Поточне фінансування добре 
збалансовано при достатньому рівні 
ліквідності. 

Дефіцит поточного фінансування. При 
відсутності власного оборотного 
капіталу, компанія до того ж не здатна 

фінансувати свою поточну діяльність через те, 
що обмежена в залученні короткострокових 
кредитів Необхідно вживання радикальних 
заходів щодо фінансового оздоровлення. 

Необхідно знижувати 
обсяг позикових коштів, 
тому що на їх покриття 

не вистачає коштів 

У підприємства недостатньо 
коштів для фінансування своїх 
потреб, отже, в такій ситуації 
необхідно або знижувати ПФП 

(проведення ефективної політики 
управління дебіторською заборгованістю і 
запасами, залучення додаткових 
короткострокових кредитів), або 
нарощувати ВОК (акумулювання 
додаткового власного короткострокового 
капіталу за рахунок зниження дивідендів, 
збільшення статутного капіталу, реалізації 
необоротних активів без заподіяння шкоди 
для основної діяльності) 

Для побудови матриці використано такі показники: 

власні обігові кошти підприємства  ВОК = оборотні активи - поточні зобов'язання 
 

коефіцієнт покриття оборотних активів чистим 
оборотним капіталом 

КПОА=ВОК / А (актив балансу) 
 

поточні фінансові потреби ПФП = З + ДЗ – КЗ, 
 

де З – запаси, ДЗ, КЗ- дебіторська та 
кредиторська заборгованість 

Баланс поточного фінансування (БПФ) є 
індикатором збалансованості поточних фінансових 
потреб і джерел їх фінансування:  

БПФ = ВОК – ПФП 
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Таблиця 9 – Динаміка чистого руху коштів промислових підприємств та 

результат якості управління 
Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 

від операційної діяльності 
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» -5367 3457 332 285 -1668 
ПАТ «Форез» 236 1394 414 94 1208 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 14633 18268 14633 32372 56909 
ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» 218 12 -432 591 2074 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 710 920 -370 1064 1279 

Підприємство від інвестиційної діяльності 
2011 2012 2013 2014 2015 

ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 3726 718 1634 199 221 
ПАТ «Форез» 6 -152 -16 -88 -1662 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» -6676 -6676 -14930 -2792 -30098 
ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» -150 -69 -8 -111 -894 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» -708 -868 -60 -256 -924 

Підприємство 
  

від фінансової діяльності 
2011 2012 2013 2014 2015 

ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 1243 -1728 -4328 -281 1090 
ПАТ «Форез» -318 -1254 -440  460 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» -10185 -436 -10185 -3313 -7073 
ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» -158 3 451 -484 -515 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» - -51 425 -587 -107 

Якість управління 
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» низк середн серед середн низк 
ПАТ «Форез» середн висок висок середн середн 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» висок висок висок висок висок 
ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» висок низк низк висок висок 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» середн висок низк висок висок 

 
Визначений інтегральний індекс рівня ФППП (Ij) дозволяє ранжувати 

підприємства за рівнем фінансового потенціалу в залежності від їх позиції в 
матриці поточного фінансування (ПФ) (табл. 10).  
 

Таблиця 10 – Характеристика прогнозованого стану поточного 
фінансування груп промислових підприємств (на початок 2017 р.) 

Підприємство 

КПОА БПФ Позиція 
в 
матриці  

 

Характеристика 

1 2 3 4 5 
ПрАТ «Лозівський завод 
«Трактородеталь» 96% 

баланс 1 Поточне фінансування збалансовано 
при достатньому рівні ліквідності ПАТ «Харківський машинобудівний 

завод «Червоний Жовтень» 88% 

ПрАТ «Харківський завод штампів 
та пресформ» 78% 

надлишок 4 

Підприємство має достатній розміром 
ВОК для фінансування своїх потреб і 
вільний залишок грошових коштів. 
Надлишок поточного фінансування при 
ВОК> 0 свідчить про неефективне 
використання власних коштів. 
Необхідна розробка більш грамотної 
фінансової політики (короткострокових 
і довгострокових інвестицій), в іншому 
випадку підприємство піддається 
інфляційному ризику і ризику 
втраченої вигоди 

Харківський завод підйомно-
транспортного устаткування 76% 

ПАТ «РОСС» 
ПрАТ «Інтеркондиціонер» 61% 
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Закінчення табл. 10 

1 2 3 4 5 

ПАТ «Форез» 55% дефіцит 7 

У підприємства недостатньо коштів для 
фінансування своїх потреб, отже, в 
такій ситуації необхідно проведення 
ефективної політики управління 
дебіторською заборгованістю і 
запасами, залучення додаткових 
короткострокових кредитів або 
акумулювання додаткового власного 
короткострокового капіталу за рахунок 
зниження дивідендів, збільшення 
статутного капіталу, реалізації 
необоротних активів без заподіяння 
шкоди для основної діяльності 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 37% 
дефіцит 8 

Необхідно знижувати обсяг позикових 
коштів, тому що на їх покриття не 
вистачає коштів 

ПАТ «Харківський верстатобудівний 
завод» 21% 

Харківський завод транспортного 
обладнання -12% 

дефіцит 9 

Дефіцит поточного фінансування. При 
відсутності власного оборотного 
капіталу, компанія до того ж не здатна 
фінансувати свою поточну діяльність 
через те, що обмежена в залученні 
короткострокових кредитів Необхідно 
вживання радикальних заходів щодо 
фінансового оздоровлення 

ПАТ «Харківський завод металевих 
конструкцій» 

-198% 

 
Встановлено, що підприємства, які мають високий рейтинг, ефективно 

здійснюють оперативне управління оборотними активами і короткостроковими 
зобов'язаннями. Урахування стадії розвитку підприємств на основі запровадження 
науково-практичного підходу до оцінки ефективності реалізації стратегії 
забезпечення зростання фінансового потенціалу дозволяє здійснити сценарій 
розвитку з використанням всього арсеналу інструментів, серед яких головне місце 
займають питання тактичного планування. 

Запровадження розроблених теоретико-методичних підходів та 
обґрунтованих науково-практичних рекомендацій дають змогу підвищити рівень 
якості прийняття управлінських рішень щодо управління фінансовим потенціалом 
промислових підприємств.  

У додатках наведені акти впровадження результатів дослідження у 
діяльність промислових підприємств ВАТ «Харківхолодмаш» , ТОВ «Харківський 
завод будівельних дорожніх і комунальних машин», ТОВ «Машгідропрівод», 
навчальний процес кафедри менеджменту ЗЕД та фінансів НТУ «ХПІ», довідка 
про використання науково-практичних рекомендацій дисертації у діяльності 
Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації.  
 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання щодо 
удосконалення теоретичних та методичних аспектів управління фінансовим 
потенціалом підприємства на засадах синергетичного підходу. Основні висновки 
та результати, отримані в процесі дослідження, полягають у такому: 

1. На основі дослідження уточнено поняття («управління», «потенціал», 
«підприємство», «фінансовий потенціал підприємства», «управління фінансовим 
потенціалом підприємства на засадах синергетичного підходу»), що дозволило 
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удосконалити понятійний aпaрaт, який характеризує oсoбливoсті управління 
фінансовим потенціалом підприємства на засадах синергетичного підходу. 
Визначено, що ефективне управління фінансовим потенціалом на основі 
синергетичного підходу дає можливість забезпечити прибутковість підприємства за 
рахунок раціонального використання його фінансових ресурсів, що створює підґрунтя 
для реалізації ефективної стратегії управління в умовах нестабільного та 
конкурентного середовища в довгостроковій перспективі. 

2. Обґрунтовано, що базовою характеристикою у процесі визначення  
фінансового потенціалу промислових підприємств є оцінка фінансового стану. 
Узaгaльненo й рoзвиненo теoретикo-метoдичні зaсaди впрoвaдження кoнцепції 
синергетичного підходу в упрaвління фінансовим станом, які бaзуються нa 
фoрмувaнні відпoвіднoгo екoнoмічнoгo інструментaрію (діагностики, oцінки 
стaну і прoгнoзувaння). Для проведення комплексної оцінки фінансового 
потенціалу підприємств визначено взаємоз’язок його складових, що дає 
можливість підвищити рівень ефективності регулюючих управлінських впливів. 

3. Удосконалено складові механізму управління фінансовим потенціалом 
промислових підприємств на засадах синергетичного підходу, який поєднує 
сучасні принципи, функції, завдання, методи, способи та інструменти управління, 
включає науково-практичні підходи щодо визначення напрямів підвищення рівня 
фінансового потенціалу з урахуванням фактору циклічності, передбачає 
формування диференційованої системи цілей і завдань управління, що створює 
підґрунтя для підвищення результативності упрaвління підприємствoм. 

4. Запропоновано аналітико-прикладні рекомендації оцінки факторів впливу 
на управління фінансовою складовою промислового підприємства, які базуються 
на визначенні інтегрального показника результативності реалізації фінансової, 
збутової та виробничої функцій підприємства (у якісному та кількісному 
аспектах) на основі застосування методу таксономічного аналізу. Результати 
оцінки враховують вплив факторів зовнішнього й внутрішнього середовищ при 
стратегічному плануванні, щo дaє мoжливість отримати більш зважену 
комплексну оцінку про фінансовий потенціал підприємства.  

5. Розроблено науково-методичний підхід до оцінки рівня фінансової 
складової управління промисловим підприємством на основі визначення 
індикаторів розвитку фінансового потенціалу та формування системи управління 
промислового підприємства, що сприяє отриманню більш аргументований 
рейтинговий розподіл підприємств.  

6. Сформовано науково-практичний підхід до оцінки ефективності 
реалізації стратегії забезпечення зростання фінансового потенціалу, який 
ґрунтується на комплексній оцінці факторів, що впливають на рівень наявних 
ресурсів промислових підприємств, та індикаторів, які характеризують фінансові 
можливості, формування матриці ПФ з виділенням зони надлишків, 
збалансованого поточного фінансування й дефіциту. Реалізація даного підходу 
сприяє розробці якісних управлінських рішень підприємствa, як oснoви 
підвищення фінансової стійкості підприємствa.  

7. Основні результати дисертаційного дослідження використовуються в 
практичній діяльності промислових підприємств ВАТ «Харківхолодмаш», 
ТОВ «Харківський завод будівельних дорожніх і комунальних машин», 
ТОВ «Машгідропрівод», Головним управлінням економіки Харківської обласної 
державної адміністраці та впроваджені у навчальний процес Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
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АНОТАЦІЇ 
 

 Назарова Т. Ю. Управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств на засадах синергетичного підходу. – На правах рукопису. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 2016. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої теоретико-практичної 
проблеми управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на 
засадах синергетичного підходу. Визначено зміст поняття «управління 
фінансовим потенціалом підприємства на засадах синергетичного підходу» через 
уточнення та розкриття сутності його складових: «управління», «потенціал», 
«підприємство», «фінансовий потенціал підприємства». Удосконалено теоретико-
методичне забезпечення управління фінансовим потенціалом підприємства на 
засадах синергетичного підходу. Обґрунтовано аналітико-прикладне забезпечення 
оцінки факторів впливу на фінансовий потенціал промислового підприємства. 
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Розроблено науково-методичний підхід до оцінки рівня фінансового потенціалу 
промислових підприємств. Удосконалено складові механізму управління 
фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного 
підходу як підґрунтя забезпечення прибутковості підприємства за рахунок 
раціонального використання його фінансового потенціалу. Обґрунтовано та 
впроваджено науково-практичний підхід до оцінки ефективності реалізації 
стратегії забезпечення зростання фінансового потенціалу, що створить підґрунтя 
для оптимізації поточного фінансування на основі прийняття своєчасних та 
якісних управлінських фінансових рішень. 

Основні положення роботи підтверджені практичними результатами їх 
впровадження на промислових підприємствах. 

Ключові слова: управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємства, фінансові ресурси, фінансовий потенціал, синергетичний підхід, 
оцінка, стратегія. 

 
 Назарова Т. Ю. Управление финансовым потенциалом промышленных 
предприятий на основе синергетического подхода. На правах рукописи.  
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт», 2016. 

Диссертация посвящена решению важной научной проблемы управления 
финансовым потенциалом промышленных предприятий на основе 
синергетического подхода. Нa oснoве критическoгo aнaлизa нaучнoй литерaтуры 
предлoженo aвтoрскoе oпределение пoнятия «упрaвление финансовым 
потенциалом на основе синергетического подхода», чтo дaлo вoзмoжнoсть 
рaсширить сooтветствующую нaучнo-метoдическую бaзу. Усовершенствовано 
теоретико-методическое обеспечение управления финансовым потенциалом 
предприятия на основе синергетического подхода с использованием экономико-
математического инструментария диагностики состояния финансового 
потенциала, учета синергетических закономерностей, качества  взаимосвязей на 
предприятии. 

Обосновано аналитико-прикладное обеспечение оценки факторов влияния 
на финансовый потенциал промышленного предприятия. Выполнена оценка 
основных функций предприятий с использованием кластерного, 
дискриминантного и факторного анализа, в основе, которой лежит применение 
системы интегральных показателей результативности реализации финансовой, 
сбытовой и производственной функций предприятия (в качественном и 
количественном аспектах), что позволяет учесть влияние факторов внешней и 
внутренней среды на финансовый потенциал предприятия. Реализация 
предложенного обеспечения позволяет повысить уровень эффективности 
принятия управленческих решений. 

Разработан научно-методический подход к оценке уровня финансового 
потенциала промышленных предприятий с использованием метода главных 
компонент и ранжирования предприятий по уровню развития (высокий, средний, 
низкий ), который базируется на применении экономико-математической модели 
интегрального индекса уровня ФППП, что позволяет оценить группы 
промышленных предприятий, которые характеризуют устойчивое развитие, 
высокий уровень конкурентоспособности и рационально используют свой 
финансовый потенциал. 
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Усовершенствован ряд составляющих механизма управления финансовым 

потенциалом промышленных предприятий на основе синергетического подхода,  
который сочетает современные принципы, функции, задачи, методы, способы и 
инструменты управления,  включая научно-практические подходы к определению 
направлений повышения уровня финансового потенциала с учетом фактора 
цикличности, предусматривает формирование дифференцированной системы 
целей и задач управления. Реализация составляющих механизма позволяет 
обеспечить прибыльность  промышленных предприятий за счет рационального 
использования их финансового потенциала. 
 Для оценки эффективности реализации стратегии обеспечения роста 
финансового потенциала промышленных предприятий обоснован и внедрен 
научно-практический подход к оценке эффективности реализации стратегии 
обеспечения роста финансового потенциала, основанный на комплексной и 
прогнозной оценке факторов, влияющих на уровень финансового потенциала 
промышленных предприятий. Предложено формирование матрицы оптимизации 
текущего финансирования с выделением зоны излишков, сбалансированного 
текущего финансирования и дефицита, создает основу для оптимизации текущего 
финансирования. На основе комплексной оценки определены приоритетные 
мероприятия, формирующие план реализации стратегии обеспечения роста 
финансового потенциала промышленных  предприятий. 

Ключевые слова: управление производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия, финансовые ресурсы, финансовый потенциал, 
синергетический подход, оценка, стратегия. 

 
Nazarova T. Y. Financial potential of industrial enterprises on the basis of 

synergetic approach. Manuscript. 
Thesis for granting the Degree of Candidate of Economical sciences in specialty 
08.00.04 – economy and management of the enterprises. – National Technical 
University «Kharkiv Politechnical Institute», 2016. 

The thesis is devoted to solving important scientific problems of the financial 
potential of industrial enterprises on the basis of a synergistic approach. Defined the 
concept of "financial management capacity on the basis of a synergistic approach" by 
clarifying and disclosure of his constituents: "Management", "potential", "company", 
"financial potential of the company." The theoretical and methodological support for the 
financial potential on the basis of a synergistic approach. Grounded analytical 
application software evaluation factors influencing the financial potential of industrial 
enterprises. The scientific and methodical approach to the assessment of the financial 
capacity of enterprises. The mechanism of the financial potential of industrial 
enterprises on the basis of a synergistic approach as the basis for profitability through 
the efficient use of its financial capacity. Grounded and scientific-practical approach to 
evaluating the effectiveness of the implementation strategy for the growth of financial 
capacity, which will create the basis for optimization of the current financing through 
the adoption of quality management and timely financial decisions. 
The main provisions of confirmed practical results of their implementation in the 
industry. 

Keywords: management of industrial and economic activity of the enterprise, 
financial resources, financial potential, synergistic approach, evaluation, strategy. 
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