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У статті обґрунтовано значущість категорії «стійкість» в аналізі фінансового
стану підприємства як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.
Розглянуто основні складові фінансової
стійкості, визначено чинники, які впливають на стійкість підприємства. Виділено
основні види фінансової стійкості та критерії оцінки. На основі останніх визначено
показники оцінки фінансової стійкості на
підприємстві. Автор також визначив типи
стійкості підприємства. Окремо автор
статті узагальнив трактування фінансової стійкості в економічній літературі
та підкреслив те, що питання сутності
поняття «фінансова стійкість» та своєчасного виявлення позитивних і негативних чинників, що впливають на фінансову
стійкість підприємства, а також формування ефективної системи управління нею,
є актуальними. Визначено складові фінансової стійкості підприємства та фактори,
що впливають на фінансову стійкість підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, платоспроможність, система
показників, критерії оцінки, складники фінансової стійкості, стабільний розвиток, чинники впливу.

В статье обосновано значимость категории «устойчивость» в анализе финансового
состояния предприятия как в кратковременном, так и долгосрочном периодах. Рассмотрено основные составляющие финансовой
устойчивости, определено факторы, влияющие на устойчивость предприятия. Выделено основные виды финансовой устойчивости и критерии оценки. На основе последних
определено показатели оценки финансовой
устойчивости предприятия. Автор также
определил типы устойчивости предприятия. Отдельно автор статьи обобщил
трактование финансовой устойчивости в
экономической литературе и подчеркнул
то, что вопрос сути понятия «финансовая
устойчивость» и своевременного определения положительных и отрицательных
факторов, которые влияют на финансовую устойчивость предприятия, являются
актуальными. Определено составляющие
финансовой устойчивости предприятия и
факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, платежеспособность,
система показателей, критерии оценки,
составляющие финансовой устойчивости,
стабильное развитие, факторы влияния.

The author of the article notices that the economic instability existing nowadays under the crisis bailout circumstances inevitably affects business systems of
all levels; therefore, any manager team should be ready for taking prompt actions of planning and process monitoring at the enterprise. The management of
financial stability means continued support sustainable position on the basis of the implementation of measures to prevent the crisis signs of loss of stability
operations, solvency and creditworthiness. The conceptual foundations of financial stability of the enterprise management objectives include identifying the
object and the subject of management, tasks, functions, principles of management and performance criteria. The effective management of financial stability
mandates consideration of the factors of external and internal environment of the financial stability of the company. Among them are: the phase of economic
development, fiscal, monetary and credit policy; stages of the life cycle of an enterprise, the strategy of asset management, private equity, loan resources,
enterprise risk. The article substantiates the importance of the category of “stability” in the analysis of the financial condition of the enterprise in the short and
long term. The main components of financial stability, as well as certain factors that affect the stability of the enterprise. The main types of financial sustainability and evaluation criteria were also identified. On the basis of the mentioned above indicators of an assessment of financial stability at the enterprise
were allocated. The author also identified the types of enterprise sustainability. Separately, the author summarized the interpretation of financial stability in
the economic literature and emphasized that the question of the essence of the concept “financial stability” and timely identification of the positive and negative factors that affect the financial stability of the enterprise, as well as the formation of an effective system of management, are relevant. The components
of financial stability of the enterprise and factors influencing the financial stability of the enterprise are determined.
Key words: financial stability of the enterprise, solvency, system of indicators, evaluation criteria, components of financial stability, stable development,
factors of influence.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, а особливо за умов фінансової кризи
та соціально-політичної нестабільності, перед
підприємствами стоїть досить складне завдання
забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. Однак не лише чинники зовнішнього
середовища мають негативний вплив на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного
механізму управління фінансовою безпекою та
забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, які б могли протистояти постій-
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ним змінам в умовах господарювання. Визначення
основних складників механізму управління фінансовою стійкістю підприємства є найважливішою та
найактуальнішою проблемою сьогодення, оскільки
недостатність фінансової стійкості може зумовити
неплатоспроможність підприємства, руйнування
стратегічного потенціалу та загрозу його фінансовій безпеці. Аналіз фінансової стійкості підприємства дає змогу оцінити здатність підприємства
адаптуватися до умов зовнішнього середовища та
визначити ступінь його незалежності від зовнішніх
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джерел фінансування, тому важливим є питання
розкриття сутності фінансової стійкості, визначення її складників, критеріїв оцінки та показників
оцінки, а також виділення основних видів фінансової стійкості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основні аспекти визначення та аналізу фінансової стійкості підприємства досліджувалися такими
зарубіжними науковцями, як Е. Альтман, Е.Дж.
Долан, Дж.К. Ван Хорн, І.О. Бланк, В.В. Іванов,
Є.І. Уткін та ін. Широкий спектр питань управління
фінансовою стійкістю підприємства та розроблення підходів до оцінювання фінансової безпеки
розкрито в працях вітчизняних науковців, зокрема
О.І. Барановського, В.О. Василенко, О.Д. Заруби,
А.М. Поддєрьогіна, С.В. Мішина, Г.В. Савицької та
ін. Проте досі залишаються актуальними питання
сутності поняття «фінансова стійкість», своєчасного виявлення позитивних і негативних чинників, що впливають на фінансову стійкість підприємства, а також формування ефективної системи
управління нею.
Постановка завдання. Мета статті полягає в
узагальненні теоретичних підходів до визначення
поняття «фінансова стійкість підприємства»,
характеристиці чинників впливу та видів фінансової стійкості підприємства, виділенні критеріїв
оцінки і показників оцінки фінансової стійкості підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У сучасних економічних умовах переважна більшість підприємств характеризується дуже складним фінансовим становищем, значна частина прибутку має інфляційний характер, не поліпшується
становище і з платоспроможністю. Такий стан
економіки вимагає від підприємств підвищення
ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження
досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації
підприємництва, ініціативи та ін. У науковій літературі поняття «стійкість» ототожнюється з такими
поняттями, як «сталість» (незмінність, постійність)
і «стабільність» (забезпечення сталості). Фінансова стійкість сучасних економічних систем постає
в якості неоднозначної та багатофакторної фінансово-економічної категорії. Її зазвичай розглядають
найбільш об’єктивною з різних позицій, передусім
як базисне поняття в управлінні підприємством.
Фінансова стійкість переважно зіставляється із
сукупним ресурсним потенціалом підприємства,
але таке ґрунтовне дослідження фінансової стійкості потребує чіткого та однозначного категоріального апарату для розкриття цього різновекторного
поняття. Незаперечним є той факт, що фінансова
стійкість підприємства є базисом функціонування
економічних систем за умов нестабільності еконо-

мічних процесів, невизначеності та динамічності
економічного середовища. Щодо визначення економічної природи такого поняття, як «фінансова
стійкість», варто відзначити, що існує чимало точок
зору, які мають або спільні риси, або суттєві відмінності. Саме тому наявні трактування цього поняття
вимагають систематизації та уточнення. Дослідження наявних в економічній літературі характеристик і визначень фінансової стійкості підприємства представлене в табл. 1.
Таким чином, наявні трактування поняття
«фінансова стійкість підприємства» деталізують її
окремі чинники формування, ознаки, форми прояву та основні функції. Головним компонентом
стійкості підприємства є його фінансова стійкість
(рис. 1), за рахунок якої підприємство спроможне
забезпечувати маркетингову та кадрову стійкість,
сприяти розвитку виробничої та техніко-технологічної стійкості, підтримувати інвестиційну стійкість, підвищувати ефективність процесу управління. Отже, фінансова стійкість підприємства
стає запорукою стабільного функціонування та
розвитку підприємства.
Однак слід окремо зазначити, що фінансова
стійкість підприємства є комплексною, багатофакторною і статично-динамічною економічною категорією, тому в процесі її аналізу слід поєднати всі
елементи системи фінансових відносин підприємства. Чинники, що найбільш впливають на фінансову стійкість підприємства, класифікуються за
такими ознаками, як місце виникнення (зовнішні,
внутрішні) (рис. 2); важливість результату (основні, другорядні); структура (прості, складні); час дії
(постійні, тимчасові) [14].
У процесі аналізу фінансової стійкості підприємства особливу увагу слід звернути на внутрішні
чинники, які залежать від діяльності підприємства
і на які воно має можливість впливати та якими
здатне управляти. Залежно від впливу згадуваних
чинників можна виділити такі види фінансової стійкості підприємства, як поточна (на момент проведення аналізу) та потенційна (перспектива нарощувати обсяги діяльності протягом певного часу,
вихід на новий рівень фінансової рівноваги). Тобто
фінансова стійкість підприємства в короткостроковому періоді означає досягнення стану рівноваги,
а в довгостроковому періоді – трансформування
чинників стабілізації у чинники розвитку підприємства. Виокремлюють такі типи фінансової стійкості
підприємства, як абсолютна стійкість, нормальна
стійкість, нестійкий (передкризовий) фінансовий
стан і кризовий фінансовий стан підприємства [1;
2; 4; 5]. Найчастіше у джерелах інформації аналізують внутрішню, зовнішню та загальну стійкість
(за впливовістю чинників). Внутрішня стійкість,
яка формується під впливом дії чинників внутрішнього середовища підприємства, забезпечує розширене відтворення на підприємстві, що дося-
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Виробнича
стійкість
підприємства
Технікотехнологічна
стійкість
підприємства

Кадрова стійкість
підприємства

Фінансова стійкість
підприємства

Маркетингова
стійкість
підприємства
Інвестиційна
стійкість
підприємства

Управлінська стійкість
підприємства

Рис. 1. Складники фінансової стійкості підприємства [2; 4; 10]

Таблиця 1
Характеристики і визначення фінансової стійкості підприємства в економічній літературі
Автор
М.Я. Коробов
[6, c. 354]

Г.В. Савицька
[12, с. 619]

Н.А. Мамонтова
[9]

А.В. Лісовий
[8, с. 96]
Л.О. Ващенко
[3]
Т.М. Белікова [1]
В.І. Куцик,
Н.В. Борисенко
[7, с. 277]
О.М. Тридід
[15, с. 16]
Трактування
авторів

Поняття
«Якщо параметри діяльності підприємства відповідають критеріям
позитивної характеристики фінансового стану, говорять про
фінансову стійкість підприємства, фінансова стійкість формується
під впливом рентабельності діяльності. Якщо підприємство збиткове,
малорентабельне, якщо величина прибутку падає, говорити про
задовільний фінансовий стан, фінансову стійкість не доводиться».
«Здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися,
зберігати рівновагу своїх активів та пасивів у мінливому
внутрішньому та зовнішньому середовищі, яка гарантує його
постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах
допустимого рівня ризику».
«Економічний стан підприємства, за якого забезпечуються
стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над
витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління
фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва та
реалізації продукції, розширення та оновлення виробництва»;
«свідчить про забезпеченість підприємства власними фінансовими
ресурсами, рівень їх використання, напрями розміщення».
«Дослідження здатності мобілізувати фінансові ресурси та
використання їх у напрямі, який забезпечить економічне зростання».
«Це один із фінансових станів підприємства, що стає можливим
лише за наявності конкретних видів, кількості та якості ресурсів, які
є необхідними та достатніми для досягнення поставленої мети».

Здатність функціонувати
та розвиватися, зберігати
рівновагу своїх активів та
пасивів
Економічний стан, за якого
забезпечується стабільна
фінансова діяльність.
Забезпеченість власними
фінансовими ресурсами

Здатність мобілізувати
фінансові ресурси
Фінансовий стан, що є
необхідним та достатнім
для досягнення
поставленої мети
«Це відсутність дебіторських і кредиторських заборгованостей, Відсутність
своєчасний розрахунок за своїми зобов’язаннями та використання заборгованостей
виключно власних коштів для примноження активів установи».
Фінансова стійкість визначається як певне співвідношення Певне співвідношення
величини: структури та складу активів, зобов’язань і власного величини
капіталу, а також зазначається, що «стійке фінансове становище
формується в процесі всієї виробничо-господарської або
комерційної діяльності підприємства».
«Відмінними рисами визначення цього поняття від наявних є Урахування руху капіталу.
врахування руху капіталу; зважування на необхідність та достатність Адаптація до простору і
часу
адаптації фінансово стійкого підприємства до простору і часу».
Фінансова стійкість підприємства – це властивість підприємства, яка відображає в процесі
взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників впливу досягнення стану фінансової рівноваги
і здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні
характеристики діяльності підприємства, а й функціонувати та розвиватися.

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 3; 6–9; 12; 15]
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Рис. 2. Чинники впливу на фінансову стійкість підприємства [5; 11; 12]

гається завдяки позитивній динаміці основних
економічних та фінансових показників. Зовнішня
стійкість визначається стабільністю економічного
оточення, зокрема постачальників, покупців, конкурентів, державних органів, фінансових установ.
Загальна стійкість, яка складається із внутрішньої
та зовнішньої, характеризується постійним перевищенням надходжень коштів над їх витрачанням.
За часовою ознакою виділяють тактичну та стратегічну стійкість. Своєю чергою, тактична стійкість
забезпечується балансом між поточними ресурсами, які підприємство отримує, та ресурсами,
які споживає, з урахуванням циклічності попиту.
Стратегічна спрямована на досягнення довгострокових цілей в умовах ризику та невизначеності, а
також забезпечується відповідністю темпів розвитку підприємства темпам розвитку ринку.
За функціональною спрямованістю виокремлюють такі типи стійкості підприємства:
1) економічну (забезпечення рентабельної
виробничої та збутової діяльності на основі адаптації до постійних внутрішніх і зовнішніх змін за
безперервного вдосконалення; авторське бачення
зводиться до того, що економічна стійкість – це
комплексний показник, який складається з таких
видів стійкості, як, зокрема, виробнича, технологічна, організаційна, оскільки економіка підприємства тісно пов’язана з виробничим та іншими процесами діяльності);
2) соціальну, яка передбачає стійкість кадрового складу підприємства, що базується на мотивації персоналу, наявності соціальної захищеності, поліпшенні умов праці; соціальну стійкість
нерідко ототожнюють із кадровою;

3) організаційну, яка характеризується рівнем
організації виробництва, управління персоналом,
внутрішніх ресурсів, зовнішніх відносин підприємства із суб’єктами господарювання;
4) техніко-технологічну, яка залежить від техніки, яка використовується, її продуктивності, відповідності новітнім розробкам, енергоємності та
здатності впроваджувати прогресивні технології виробництва для забезпечення конкурентних
переваг;
5) маркетингову, яка розглядається як сукупність маркетингових стратегій, націлених на отримання інформації щодо попиту на продукцію, ринкових змін, ефективності рекламної діяльності,
реагування на маркетингові ризики;
6) екологічну, яка визначає мінімізацію забруднення підприємством природного середовища в
процесі господарської діяльності на основі використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій, фільтрів для очищення повітря, води, реагування на екологічні ризики;
7) ресурсну, яка включає завдання раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних, природних та інших ресурсів підприємства в умовах їх обмеженості;
8) інноваційну, яка характеризується необхідністю впровадження у виробництво досягнень
науки та техніки, нововведень, проведення науково-дослідних і конструкторських робіт;
9) зовнішньоекономічну, яка передбачає наявність постійних зв’язків на зовнішніх ринках, що
забезпечують експорт продукції, залучення інвестиційних ресурсів, імпорт матеріалів, обладнання
[5; 8; 13; 15].
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Отже, усі види стійкості та безпосередньо
фінансова стійкість підприємства в контексті забезпечення ефективності діяльності у стратегічному
масштабі повинні стати об’єктами постійного моніторингу з боку управлінського персоналу підприємства. Стійкість розвитку підприємства необхідно
оцінювати на основі аналітичних процедур з урахуванням особливостей його діяльності та цілей, які
необхідно реалізувати в запланованому періоді.
Комплексний характер поняття фінансової стійкості підприємства зумовлює необхідність обґрунтування системи критеріїв, які можна розглядати як
ключові ознаки її аналізу. Під критерієм розуміють
сукупність характеристик, які дають можливість у
формалізованому вигляді описати рівень фінансової стійкості підприємства і на цій основі сформувати рекомендації щодо його оптимізації. Узагальнення різних підходів до оцінювання фінансової
стійкості підприємства [1–15] дало змогу виділити
такі основні критерії, як платоспроможність, структура капіталу, стан основних та оборотних засобів,
оборотність і рентабельність. Інформаційний опис
фінансової стійкості підприємства здійснюється
на основі застосування системи бухгалтерського
обліку на підприємстві. Показники та індикатори
фінансової стійкості, характеризуючи результат
поточного, інвестиційного та фінансового розвитку
підприємства, є важливим інформаційним полем
для інвесторів та кредиторів щодо здатності виконувати свої зобов’язання. Формування фінансової
рівноваги та підтримання належної платоспроможності у сучасних ринкових умовах демонструє
спроможність підприємства адаптуватися до змін
зовнішнього середовища та передумови нарощувати свій економічний потенціал.
Висновки з проведеного дослідження.
У ринковій економіці фінансова стійкість підприємства є головною умовою життєдіяльності та основою стабільності стану підприємства. Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють властивість
підприємства, яка відображає в процесі взаємодії
зовнішніх та внутрішніх чинників впливу досягнення стану фінансової рівноваги і здатність не
лише утримувати на відповідному рівні протягом
деякого часу основні характеристики діяльності
підприємства, а й функціонувати та розвиватися.
Одним із визначених завдань сьогодні є забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Така рівновага
характеризується високим рівнем фінансової стійкості та платоспроможності підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури
майна та капіталу, ефективними пропорціями в
обсягах формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних потреб. Таким чином, фінансова стійкість є найважливішою характеристикою
фінансово-економічної діяльності підприємства
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в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство
фінансово стійке, то воно має перевагу перед
іншими підприємствами того ж профілю щодо
залучення інвестицій, отримання кредитів, вибору
постачальників та підбору кваліфікованих кадрів.
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THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES
In the face of ever growing perturbations on international financial markets, there grows the importance of
the financial stability of an enterprise as a business entity. In microeconomic terms sustainable growth relates
to an individual enterprise, where it is founded on financial stability. A stable enterprise is one operating uninterruptedly, able to withstand perturbations, with no indication to a loss of financial liquidity or solvency in the
foreseeable future, which translates into the enterprise’s operation under dynamic and stable balance with its
operational environment.
A distinctive feature of modern enterprises is their activity in a dynamically changing business environment.
In business process the enterprises enter into direct and indirect relations with the contractors, customers and
peers, as well as with the rest of those interested in their activity. Of course, it is difficult to protect their financial stability from negative environmental effects under such conditions. In modern scientific literature the role
of factors affecting the financial stability of an enterprise (for instance, intangible assets) is underestimated,
so one should make an analysis of them and work out recommendations for enterprisers in order to raise
effectiveness of the management of resources to provide sustainable development. The economic instability
existing nowadays under the crisis bailout circumstances inevitably affects business systems of all levels. As a
result any manager team should be ready for taking prompt actions of planning and process monitoring at the
enterprise. The domain of finance is normally highlighted as one of the main fields at an enterprise.
The financial sustainability in the modern economic space is used on a fairly wide scale: this term is used at
all levels – from a separate household or an individual entrepreneur to global world finance systems and their
activities. The financial sustainability of an enterprise is defined by law as solvency or capability of being liable
for obligations assumed for a long time period. The financial stability is a component of the general stability of
enterprise, the cash flow balance, the availability of resources allowing the agency to run its activities within a
long time frame, including an efficient control of its equity and borrowed capital and providing for manufacture
of products.
An enterprise’s financial stability enables the enterprise to take steps leading to uninterrupted growth and
a financial success. A financially stable enterprise operates without perturbations, is capable of withstanding
shocks, and is permanently financially liquid and soluble. Consequently, it operates under a dynamic, stable
balance with its operational environment. Assuming such understanding of an enterprise’s financial stability
supports the statement that the stability is a key to the enterprise’s proper operation. Now a smoothly operating
self-control system contributes to maintaining the financial stability of the enterprise. Under such conditions,
the enterprise is able to function as expected and achieve the set objectives.
If an enterprise wants to achieve sustainable development, it has to have an environmental strategy in
place. Such strategy should be based on a system of values in which the natural environment is given an
important position and protection. Harmonized efforts designed to achieve both economic, and social and environmental objectives, ensure sustainable development of the enterprise. The management has to be aware
that the enterprise’s operations are subject to complex internal and external considerations, and that it has to
take steps designed to achieve the balance in its operating environment. A failure to take this into consideration
will pose a risk to the enterprise’s sustainable development.
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