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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Коливання економічної активності, 
кризові явища в економічній системі України 
значною мірою відобразилися на рівні стій-
кості роботи підприємств, продемонстрували 
їхні слабкі сторони, неготовність, надзвичайно 
низьку гнучкість та адаптаційні можливості 
для подолання наявних перешкод. Фінан-
сова стійкість є багатогранною та унікаль-
ною категорією, оскільки дає змогу зробити 
оцінку діяльності підприємства з погляду ста-
більного і конкурентоздатного положення на 
ринку. Позитивні значення показників фінан-
сової стійкості є підґрунтям для нормального 
функціонування підприємств і поступового 
зростання їх економічного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми аналізу фінансової стійкості 

підприємства завжди були об’єктом дослі-
дження науковців та практиків. Даним питан-
ням були присвячено роботи таких науковців, 
як: І.О. Бланк, М.Д. Білик, А.В. Василенко, 
Л.А. Костирко, І.Г. Ловінська, Н.А. Мамон-
това, О.А. Островська, А.М. Поддєрьогін, 
О.О. Терещенко, Ю.С. Цал-Цалко та ін. Однак 
теоретичні та практичні засади визначення 
фінансової стійкості підприємства в умовах 
господарювання, що характеризуються висо-
ким рівнем економічної невизначеності, в нау-
кових роботах є недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження еко-
номічної сутності фінансової стійкості та 
вивчення впливу системи факторів на фінан-
сову стійкість підприємства в сучасних умо-
вах функціонування.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансова стійкість підприємства 
є однією з головних умов життєдіяльності, 
розвитку й забезпечення високого рівня кон-
курентоспроможності підприємства. Саме 
фінансова стійкість підприємства характери-
зує ефективність операційного, фінансового 
та інвестиційного розвитку, містить необхідну 
інформацію для інвесторів, а також відобра-
жає здатність підприємства відповідати за 
своїми боргами і зобов’язаннями.

Доцільно одразу розмежувати сутність 
понять «економічна стійкість» та «фінансова 
стійкість» [1, с. 33].

Економічна стійкість – це комплексне 
поняття, що пов’язане зі здатністю зберігати 
цілісність та рівновагу в умовах негативних та 
позитивних впливів різноманітних внутріш-
ніх і зовнішніх факторів завдяки ефектив-
ному використанню ресурсів підприємства. 
Є недоцільним зведення економічної стій-
кості лише до фінансової стійкості, оскільки 
вона включає такі вагомі фактори впливу на 
господарюючий суб’єкт, як ділова активність 
та стійкість персоналу. 

У вітчизняній та закордонній практиці 
немає єдиного трактування поняття «фінан-
сова стійкість підприємства». Варто зазна-
чити, що більшість наукових поглядів спира-
ється на ототожнення або споріднення понять 
«фінансовий стан», «фінансова рівновага», 
«фінансова стабільність» та «фінансова стій-
кість» [10, с. 218–223]. На нашу думку, необ-
хідно детально розглянути визначення кож-
ного з наведених показників.

Т.А. Обущак визначає фінансовий стан 
підприємства як сутнісну характеристику 
діяльності підприємств у певний період, що 
визначає реальну та потенційну можливість 
підприємства забезпечувати достатній рівень 
фінансування фінансово-господарської діяль-
ності та здатність ефективно здійснювати цю 
діяльність у майбутньому [2, с. 92].

На думку К.С. Салиги, фінансовий стан під-
приємства можна визначити як комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії усіх еле-
ментів системи фінансових відносин підпри-
ємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських чинників і характеризується 
системою показників, що відображають наяв-
ність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів [3, с. 215].

Ураховуючи два аспекти – необхідну 
кількість ресурсів та якість їх викорис-
тання, – І.О. Бланк пропонує визначити фінан-
совий стан підприємства як рівень збалансо-

ваності окремих елементів активів і пасивів 
підприємства, а також рівень ефективності їх 
використання [4, с. 476].

М.Н. Крейніна розглядає фінансовий стан 
як показник економічної діяльності підпри-
ємства, що характеризує його ділову актив-
ність і надійність [5, с. 11]. На нашу думку, такі 
показники, як ділова активність та надійність, 
мають доповнювати інші показники діяльності 
підприємства, бо самостійно не дають можли-
вості однозначно оцінити ефективність функ-
ціонування організації.

Г.Б. Поляк стверджує, що під фінансовим 
станом підприємства можна розуміти кінцеві 
результати його діяльності, що, на нашу думку, 
є недоцільним, адже не можна ототожнювати 
всі аспекти діяльності підприємства тільки з 
прибутком або збитком [6, с. 277].

Л.О. Коваленко, враховуючи більшість рис 
підприємства як господарюючого суб’єкта рин-
кових відносин, пропонує визначати фінан-
совий стан як характеристику його фінансо-
вої конкурентоспроможності, ефективність 
використання фінансових ресурсів і капіталу, 
виконання зобов’язань перед державою та 
іншими суб’єктами господарювання [7, с. 411].

О.О. Терещенко зазначає, що фінансова 
рівновага передбачає, що грошові надхо-
дження підприємства дорівнюють або пере-
вищують потребу в капіталі для виконання 
поточних платіжних зобов’язань [8, с. 277].

На думку М.Д. Білик, О.В. Павловської, 
Н.М. Притуляк та Н.Ю. Невмержицької, фінан-
сова рівновага визначається як відповідність 
обсягів формування та споживання власних 
фінансових ресурсів [9, с. 228].

С.З. Мошенський та О.В. Олійник [11, c. 82], 
розглядаючи сутність фінансової стійкості, 
визначають основною передумовою її дотри-
мання умов фінансової рівноваги між влас-
ними та запозиченими джерелами.

У своїх наукових працях О.С. Філімоненко 
[12, с. 304], Ю.С. Цал-Цалко [13, с. 315], 
Н.Н. Селезньова та А.Ф. Іонова [14, с. 315] 
розглядають фінансову стабільність підпри-
ємства через аспект поняття платоспро-
можності, тобто фінансова стабільність під-
приємства є таким станом його активів та 
пасивів, який є достатнім для погашення усіх 
зобов’язань. 

К. Друрі пропонує оцінювати фінансову 
стабільність підприємства через його фінан-
сову незалежність, що пов’язана із загальною 
структурою підприємства, ступенем залеж-
ності від зовнішніх джерел фінансування 
[15, с. 113]. 



651

Випуск # 12 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Досить цікавим, на нашу думку, є підхід до 
визначення фінансової стабільності підпри-
ємства представників американської школи 
менеджменту Дж.Ф. Маршалла та В.К. Бан-
сала. Вони розглядають фінансові інновації 
та тенденції, що виступають зовнішнім чинни-
ками та умовами стабільності підприємства. 
На їхню думку, прогнозування очікуваних зна-
чень фінансових показників і допустимих діа-
пазонів їх похибки має орієнтуватися на нові 
фінансові продукти [16, с. 36].

Аналіз досвіду вітчизняних та зарубіжних 
учених дає змогу виокремити чотири осно-
вних напрями визначення фінансової стій-
кості:

1) як стан підприємства або ресурсів. Н.В 
Алєксеєнко стверджує, що фінансова стій-
кість підприємства – це стан його матеріаль-
них, економічних і трудових ресурсів їх розпо-
діл і використання, які забезпечують розвиток 
підприємства на основі зростання прибутку і 
капіталу за збереження платоспроможності 
та кредитоспроможності в умовах допусти-
мого рівня ризиків [17, с. 56–65].

О.М. Зайцев розглядає фінансову стійкість 
підприємства як такий стан підприємства, 
за якого зберігається здатність ефективного 
функціонування і стабільного прогресивного 
розвитку за негативних впливів зовнішнього 
середовища [18, с. 23].

В.А. Медведєв пропонує розглядати фінан-
сову стійкість як рівноважний збалансований 
стан економічних ресурсів, який забезпечує 
стабільну прибутковість і нормальні умови 
для розширеного відтворення в тривалій 
перспективі з урахуванням найважливіших 
зовнішніх і внутрішніх чинників [19, с. 267];

2) як рівновага або здатність повертатись 
до неї. С.Н. Анохін розглядає фінансову 
стійкість як такий рівноважний стан промис-
лового підприємства, за якого економічні 
й управлінські рішення здатні регулювати 
основні фактори стійкого положення підпри-
ємства: управління, виробництва, фінансів, 
персоналу і стратегії в заданих межах ризику 
[20, с. 40]. На думку О.М. Колодізєва та 
К.М. Нужного, фінансова стійкість – це стан 
рівноваги або здатність повертатися у цей 
стан відкритої соціально-економічної сис-
теми (підприємство). 

Ю.А. Сімех пропонує розглядати фінансову 
стійкість як потенційні можливості підприєм-
ства повернутися у стан рівноваги, в якому 
підприємство має позитивну динаміку функці-
онування або не виходить за межі встановле-
них границь [21, с. 12];

3) як здатність підприємства (системи). 
В.З. Бугай стверджує, що фінансовою стій-
кістю є здатність підприємства поглинати 
зовнішні й внутрішні дестабілізуючі фактори 
через ефективне застосування своїх ресур-
сів за рахунок використання й удосконалення 
економічного потенціалу [22, с. 34].

А.В. Василенко пропонує розглянути 
фінансову стійкість як здатність системи збе-
рігати свій працездатний стан щодо досяг-
нення запланованих результатів за наявності 
різних мінливих впливів [23, с. 39].

В.Л. Іванов розкриває фінансову стійкість як 
здатність економічної системи не відхилятися 
від свого стану (статистичного або динаміч-
ного) за різних внутрішніх і зовнішніх дестабілі-
зуючих впливів за рахунок ефективного форму-
вання і використання фінансових, виробничих 
і організаційних механізмів [24, с. 28];

4) як комплекс складників. О.В. Ареф'єва, 
Д.М. Городянська розглядають фінансову 
стійкість як сукупність взаємозумовлених та 
взаємопов'язаних складників, які за будь-
яких умов забезпечують здатність до ведення 
діяльності підприємств, запас ресурсів 
(ресурсного потенціалу) та збалансований 
процес функціонування [25, с. 83–90].

А.І. Бурда пропонує розглянути фінансову 
стійкість як системне явище, яке виступає 
індикатором відхилень від потенційно мож-
ливого конкурентного стану на певному етапі 
життєдіяльності підприємства [26, с. 141].

К.Г. Малінін стверджує, що під фінансо-
вою стійкістю можна розуміти адекватність 
системи середовищу, як зовнішньому, так і 
внутрішньому, що передбачає знаходження 
параметрів системи в деякому допустимому 
колі, що забезпечує її функціонування і розви-
ток [27, с. 56]. 

Не можна не брати до уваги інші позиції 
вчених. Так, Г.В. Савицька стверджує, що 
фінансова стійкість організації – це її здат-
ність функціонувати і розвиватися, зберігати 
рівновагу балансу в мінливому внутрішньому 
та зовнішньому середовищі, що гарантує його 
постійну платоспроможність та інвестиційну 
привабливість [28, с. 320].

На думку О.Є. Журавльової, сутність фінан-
сової стійкості проявляється у оптимальній 
структурі капіталу, що забезпечується доміну-
ючою часткою власного капіталу в загальному 
обсязі авансованого в підприємство капіталу, 
що дає змогу підтримувати фінансову неза-
лежність від зовнішніх кредиторів та забезпе-
чити безперервний виробничо-господарський 
процес [29, с. 523].
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М.Я. Коробов зауважує: якщо параметри 
діяльності підприємства і розміщення його 
фінансових ресурсів відповідають крите-
ріям позитивної характеристики фінансового 
стану, це свідчить про фінансову стійкість під-
приємства [30, с. 274 ]. 

В.Й. Плиса та І.І. Приймак запропонували 
під фінансовою стійкістю суб’єкта господарю-
вання розуміти його спроможність функціону-
вати впродовж тривалого періоду, одержуючи 
достатній для відтворення потенціалу, виплати 
дивідендів і стабільного розвитку прибуток, 
забезпечуючи при цьому економічно обґрунто-
ване співвідношення джерел фінансування та 
активів і збалансоване надходження й виплату 
грошових коштів попри вплив внутрішніх та 
зовнішніх чинників [31, с. 98].

І.Г. Ловінська зазначає, що фінансова стій-
кість являє собою певний стан рахунків під-
приємства, що гарантує його постійну плато-
спроможність [32, с. 252]. Варто зазначити, 
що, на нашу думку, таке визначення фінансо-
вої стійкості не може певною мірою задоволь-
нити потребу в оцінці ефективності діяльності 
підприємства.

О.А. Островська визначає фінансову стій-
кість підприємства як здатність підприємства 
функціонувати та розвиватися, зберігати рів-
новагу своїх активів та пасивів у мінливому 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, 
яка гарантує його постійну платоспромож-
ність та інвестиційну привабливість у межах 
допустимого рівня ризику [33, с. 182]. 

В.Г. Артеменко та М.В. Беллендир харак-
теризують фінансово стійке підприємство як 
таке, де існує стабільне перевищення доходів 
над витратами, вільне маневрування грошо-
вими коштами та ефективне їх використання 
в безперервному процесі виробництва та 
реалізації [34, с. 120].

Л.А. Костирко розкриває значення фінан-
сової стійкості як інтегральну характеристику 
здатності підприємства як системи транс-
формувати фінансові ресурси з максималь-
ною економічною вигодою і мінімальним 
ризиком [35, с. 122]. 

На думку А.Д. Шеремета, стійкість та ста-
більність фінансового стану залежить від 
результатів операційної та фінансово-інвес-
тиційної діяльності підприємства, а стійкий 
фінансовий стан, своєю чергою, здійснює 
позитивний вплив на діяльність організації 
[36, с. 208].

М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк 
та Н.Ю. Невмержицька позиціонують фінан-
сову стійкість підприємства як такий стан його 

фінансових ресурсів, за якого раціональне 
розпорядження ними є гарантією наявності 
власних коштів, стабільної прибутковості та 
забезпечення процесу розширеного відтво-
рення [9, с. 323].

Г.О. Крамаренко стверджує, що фінансова 
стійкість – це такий економічний стан підпри-
ємства, за якого платоспроможність збері-
гає тенденцію до стійкості, а співвідношення 
власного та позикового капіталу перебуває у 
межах, що забезпечують платоспроможність 
[37, с. 90].

В.В. Ковальов та О.Н. Волкова стверджу-
ють, що одна з найважливіших характеристик 
фінансового стану підприємства – стабіль-
ність його діяльності у довгостроковій пер-
спективі. Вона пов’язана із загальною фінан-
совою структурою підприємства, ступенем 
його залежності від кредиторів і інвесторів. 
Отже, фінансова стійкість характеризується 
співвідношенням власних і позикових коштів. 
Хоча, розглядаючи аналіз майнового стано-
вища, В.В. Ковальов уважає, що його стійкість 
значною мірою залежить від доцільності й 
правильності вкладення фінансових ресурсів 
у активи [38, с. 240].

Н.А. Мамонтова характеризує фінансову 
стійкість як такий стан підприємства, за якого 
забезпечуються стабільна фінансова діяль-
ність, постійне перевищення доходів над 
витратами, вільний обіг грошових коштів, 
ефективне управління фінансовими ресур-
сами, безперервний процес виробництва і 
реалізації продукції [39, с. 16].

Колектив авторів на чолі з А.М. Поддєрьо-
гіним визначає фінансову стійкість підпри-
ємства як такий його стан, що дає змогу за 
рахунок власних і позикових коштів забез-
печити поточну виробничу діяльність та 
інвестиційно-інноваційний розвиток підпри-
ємства, зберігаючи темпи приросту власного 
капіталу, платоспроможність та кредитоспро-
можність [40, с. 14].

Аналіз вищенаведених дефініцій дає 
можливість зробити висновок, що поняття 
«фінансовий стан», «фінансова рівновага» 
та «фінансова стійкість» є незалежними один 
від одного показниками функціонування під-
приємства. 

На нашу думку, варто розглядати фінан-
сову стійкість як комплексне поняття, в якому 
відображається стабільний фінансовий стан 
підприємства, за якого ефективно форму-
ються, розподіляються та використовуються 
фінансові ресурси, забезпечуються фінан-
сова автономія, платоспроможність, дохід-
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ність та рентабельність, розвиток діяльності 
на поточний та майбутній періоди.

Фінансова стійкість підприємства є однією 
з найважливіших характеристик його фінан-
сового стану, що формується у процесі вироб-
ничої та фінансово-інвестиційної діяльності. 
Аналіз факторів, що впливають на фінансову 
стійкість підприємства, дає змогу визначити 
рівень фінансового ризику, що пов’язаний із 
формуванням структури джерел капіталу, 
а, відповідно, і міру стабільності фінансової 
бази розвитку підприємства на перспективу.

Для управління окремими із цих факто-
рів, посилення чи послаблення впливу на 
фінансову стійкість підприємства їх можна 
об’єднати в групи (табл. 1).

Фінансові кризи різних рівнів генерують 
значну кількість факторів, які впливають на 
фінансову стійкість підприємства, що усклад-
нює їх систематизацію та класифікацію. 

Аналізуючи усі наведені групи факторі 
впливу на фінансову стійкість підприємства, 
можна дійти висновку, що фінансова стій-
кість підприємства залежить від ефективного 
управління фінансовими ресурсами і визна-
чається оптимальною структурою активів, 
співвідношенням власних і позикових коштів, 
співвідношенням активів та джерел їх фінан-
сування, від обраної стратегії діяльності та 

управління, галузі господарювання підпри-
ємства, стадії його життєвого циклу, а також 
від загального рівня економічного розвитку 
країни.

Обов’язковими умовами поліпшення 
фінансового стану підприємств у ринкових 
умовах господарювання є постійний аналіз і 
своєчасна діагностика змін, що відбуваються 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі 
підприємства, а також своєчасне та макси-
мально ефективне реагування на такі зміни 
для забезпечення фінансової стійкості та пла-
тоспроможності підприємства. 

Висновки з цього дослідження. Нинішні 
умови господарювання, що характеризуються 
високим рівнем економічної невизначеності, 
досягнення стратегічних фінансових цілей та 
забезпечення довгострокової фінансової стій-
кості підприємства неможливі без:

– створення ефективної системи стра-
тегічного фінансового менеджменту, 
невід’ємним елементом якого є механізми 
та системи управління ризиками зниження 
фінансової стійкості;

– мінімізації негативного впливу зовніш-
нього та внутрішнього середовища на діяль-
ність підприємства; 

– створення передумов ефективної реалі-
зації запланованих дій. 

Таблиця 1
Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства

Прізвище автора Групи факторів (чинників)
М.Д. Білик, О.В. Павловська, 
Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмер-
жицька [9, с. 323]

– чинники першого рівня (базові)
– чинники другого рівня (похідні): зовнішні, внутрішні;
– чинники третього рівня (деталізуючі)

І.О. Бланк [4, с. 477] – чинники, що пов’язані з операційною діяльністю;
– чинники, що пов’язані з інвестиційною діяльністю;
– чинники, що пов’язані з фінансовою діяльністю

В.І. Оспіщев, І.В. Нагорна  
[41, с. 367– 368]

– економічні;
– соціально-політичні;
– фінансові;
– демографічні;
– науково-технічний прогрес 

В.В. Хачатрян, Л.С. Усова  
[42, с. 155]

– зовнішні (міжнародні, національні, ринкові);
– внутрішні (якісні; кількісні)

Є.В. Мних, Н.С. Барабаш  
[43, с. 98]

– за місцем виникнення;
– за масштабом впливу;
– за структурою;
– за можливістю прогнозування;
– за важливістю результату;
– за ступенем впливу на діяльність підприємства;
– за часом;
– за ймовірністю реалізації
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