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Постановка проблеми. одним з основних інди-
каторів, здатних забезпечити об’єктивне оцінювання 
фінансово-економічного стану розвитку підприємства, 
є фінансова стійкість.

в умовах ринкової економіки саме фінансова стій-
кість підприємства є запорукою його стабільного функ-
ціонування. вона є однією з найважливіших характе-
ристик фінансового стану підприємства. саме тому для 
забезпечення стабільної діяльності та розвитку підпри-
ємства необхідно постійно аналізувати його фінансову 
стійкість. такий аналіз дасть змогу виявити сильні та 
слабкі сторони підприємства, отже, мати можливість 
вчасно відреагувати на негативні зміни зовнішнього 
середовища.

Підприємства, які, здійснюючи свою діяльність, 
забезпечують високий рівень фінансової стійкості, 
можуть бути впевнені в тому, що навіть за несприятли-
вої економічної ситуації в країні вони зможуть продо-
вжити свою роботу за рахунок власних резервів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. огляд 
останніх досліджень і публікацій показує, що фінан-
сову стійкість розглядають багато вчених-еконо-
містів. значний внесок в дослідження фінансової 
стійкості зробили такі науковці, як М.с. абрютіна, 
М.д. білик, т.Є. воронкова, т.а. донченко, в.о. зін-
ченко, л.а. костирко, М.с. кравченко, в.й. Плиса, 
і.і. Приймак, в.М. родіонова, Г.в. савицька, а.д. Шере-
мет. однак мінливі умови, якими характеризується 
економічне сьогодення, вимагають постійного пошуку 
нових шляхів досягнення фінансової стійкості 
підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
з’ясування основних аспектів підвищення фінансової 
стійкості підприємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. в умовах ринкової 
економіки запорукою конкурентоспроможності під-
приємства є його стійкий фінансовий стан. Фінансо-
вий стан підприємства – це відображений на певний 
момент часу стан капіталу, а також структури активів 
та пасивів.

Фінансова діяльність підприємства в ринкових 
умовах спрямована на забезпечення систематичного 
надходження та ефективного використання фінансо-
вих ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної 
дисциплін, досягнення раціонального співвідношення 
власних та залучених коштів, фінансової стійкості 
задля ефективного функціонування [3, с. 25].

Фінансову стійкість застосовують як індикатор 
фінансового стану підприємства, крім того, вона має 
свій широкий зміст.

нині немає чіткого визначення поняття «фінансова 
стійкість». Це обумовлене розбіжностями у визна-
ченні сутності фінансової стійкості підприємства різ-
ними вченими. сутність поняття «фінансова стійкість» 
пов’язується переважно з платоспроможністю підпри-
ємства, переважанням доходів над витратами, а також 
можливістю забезпечувати розширення виробництва 
та оновлення технологій.

незаперечним є той факт, що в сучасній ринковій 
економіці фінансову стійкість найбільш об’єктивно 
слід розглядати як комплексну категорію, яка роз-
криває поточний фінансовий стан підприємства, його 
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ресурсний потенціал, здатність забезпечувати можли-
вості його функціонування та розвитку під час збере-
ження платоспроможності [2, с. 271].

такої думки дотримується а.о. вознюк, зазнача-
ючи, що фінансову стійкість варто визначати як такий 
стан фінансових ресурсів, результативності їх розмі-
щення та використання, за якого забезпечується зрос-
тання прибутку та активів зі збереженням платоспро-
можності й кредитоспроможності [1, с. 166].

найбільш комплексним можна вважати визначення 
Г.в. савицької, яка наголошує на тому, що фінансова 
стійкість є одним з видів фінансового стану, проте саме 
поняття «фінансова стійкість», на її думку, є повнішим 
та ширшим, ніж поняття «фінансовий стан». вона 
говорить, що стійкого фінансового стану досягають 
за достатнього рівня власного капіталу, високої якості 
активів, допустимого рівня рентабельності під час вра-
хування операційного та фінансового ризиків, достат-
ньої ліквідності стабільних доходів та широких мож-
ливостей залучення позикових коштів [5, с. 573].

Фінансова стійкість підприємства формується в 
процесі всієї виробничо-господарської діяльності та 
є одним з головних компонентів загальної стійкості 
підприємства. розрізняють короткострокову (поточну) 
та довгострокову фінансову стійкість. довгострокова 
фінансова стійкість пов’язана із загальною фінансовою 
структурою підприємства, ступенем його залежності 
від кредитів та інвесторів. Поточна фінансова стійкість 
полягає в раціональній організації та використанні обі-
гових коштів підприємства.

Проте в сучасних мінливих умовах господарювання 
підприємство не завжди може забезпечити достатню 
кількість обігових коштів для досягнення фінансової 
стійкості. така ситуація вимагає від підприємства фор-
мування нових механізмів управління, здатних забез-
печити не тільки достатній рівень стійкості фінансо-
вого стану, який є запорукою конкурентоспроможного 
функціонування, але й стабілізацію економічних про-
цесів та закріплення тенденцій економічного зрос-
тання національної економіки. розрізняють чотири 
типи фінансової стійкості залежно від співвідношення 
власних обігових коштів та величини товарно-матері-
альних запасів підприємства [8, с. 158].

1) абсолютна фінансова стійкість, яка досягається, 
коли всі зобов’язання повністю можна покрити за 
рахунок власних обігових коштів, тобто підприємство 
повністю незалежне від зовнішніх джерел формування.

2) нормальна фінансова стійкість, яка досягається 
за умови, що запаси та витрати покриваються сумою 
власних джерел формування обігових активів та довго-
строковими зобов’язаннями.

3) нестійкий фінансовий стан, який настає, коли 
для покриття запасів та витрат необхідно викорис-
товувати не лише власні джерела формування акти-
вів, але й довгострокові та короткострокові джерела 
формування.

4) кризовий фінансовий стан, який настає, коли 
суму запасів та витрат неможливо покрити всіма 
видами можливих джерел. Підприємство перебуває на 
межі банкрутства.

особливого значення для діяльності підприємства 
фінансова стійкість набуває в умовах кризи, оскільки 
дає змогу підприємству залишатися стабільним, незва-
жаючи на негативний вплив зовнішніх факторів.

Фінансова стійкість залежить як від стабільності 
економічного середовища, в якому функціонує підпри-
ємство, так і від результатів діяльності самого підпри-
ємства, його активної та ефективної реакції на зміну 
зовнішніх та внутрішніх факторів. варто зазначити, 
що зовнішні та внутрішні фактори взаємопов’язані, 
проте їх вплив на фінансову стійкість може бути різно-
спрямованим, тобто одні можуть впливати позитивно, 
а інші – негативно. у зв’язку з цим позитивний вплив 
певного фактору може бути зниженим або повністю 
ліквідованим негативним впливом іншого, більш ваго-
мого фактору.

Погіршення стійкості суб’єкта господарювання, 
як правило, є наслідком спільної дії внутрішніх та 
зовнішніх факторів. згідно з даними країн з ринковою 
економікою нестабільний фінансовий стан суб’єктів 
господарювання пов’язаний на 2/3 з дією внутрішніх 
факторів та на 1/3 з дією зовнішніх факторів впливу.

в умовах сучасного існування підприємств треба 
враховувати факт інтенсивних глобалізаційних проце-
сів в країні. Глобалізація є об’єктивним та всеохоплю-
ючим процесом, притаманним сучасному розвитку сві-
тової економіки. неможливо зупинити поступальний 
об’єднавчий рух, спрямований на залучення україни 
в інтеграційні процеси, а це викликає різноманітні та 
неоднозначні наслідки для національної економіки, які 
насамперед позначаються на фінансовому секторі кра-
їни. Позитивний або негативний вектор цих наслідків 
багато в чому залежить від рівня розвитку національ-
ної фінансової системи, позиції країни у світовому 
господарстві. Глобальна конкурентоспроможність еко-
номіки країни обумовлюється стабільністю фінансової 
системи та ефективністю її адаптації в міжнародному 
фінансовому середовищі. Процес глобалізації є однією 
з найактуальніших проблем сьогодні, оскільки характе-
ризує стан та розвиток сучасної економічної системи, 
тому має безумовний вплив на фінансову стійкість під-
приємства [7, с. 158].

розподіл внутрішніх та зовнішніх факторів з точки 
зору їх впливу на фінансову стійкість підприємства 
наведено в табл. 1. в період нестабільності розвитку 
економічної системи загострюється негативний вплив 
більшості зовнішніх та внутрішніх факторів.

Як відомо, чим більше обертів здійснюють обігові 
кошти, тим менше їх потрібно для обслуговування про-
цесу виробництва та реалізації продукції.

стійкість підприємства значною мірою залежить 
від поточних активів, розміру запасів та активів у 
грошовій формі. за зменшення запасів та активів, що 
швидко реалізуються, підприємство отримує більше 
обігових коштів, як наслідок, може отримати більше 
прибутку. Проте внаслідок недостатньої кількості 
запасів можлива зупинка виробництва. коли у під-
приємства недостатня кількість абсолютно ліквідних 
активів, за рахунок яких можна покрити короткостро-
кові зобов’язання, виникає загроза втрати фінансової 
стійкості.

значний вплив на фінансову стійкість підприєм-
ства здійснює фаза економічного циклу. в період кризи 
темпи реалізації продукції уповільнюються та зазви-
чай є нижчими, ніж темпи виробництва. знижуються 
інвестиції в товарні запаси, що приводить до зниження 
збуту продукції. важливим фактором, який впливає на 
фінансову стійкість підприємства, є ринок збуту про-
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дукції, оскільки саме наявність кінцевого споживача є 
ключовим фактором отримання доходу та нарощення 
обсягів виробництва. в умовах кризи нерідко спосте-
рігається зниження платоспроможного попиту на про-
дукцію, що може привести до зниження прибутку під-
приємства, отже, зменшення частки власних коштів у 
загальній структурі пасивів. зниження платоспромож-
ного попиту є однією з причин загострення конкурент-
ної боротьби.

збільшення ставки податку на прибуток, як і зрос-
тання відсоткової ставки на короткострокові та дов-
гострокові кредити банків, приводить до збільшення 
суми зобов’язань, що негативно впливає на фінансову 
стійкість підприємства.

кількість конкурентів в період кризи знижується, 
оскільки багато підприємств банкрутують. так, напри-
клад, станом на 1 січня 2017 року загальна кількість 
підприємств, що перебувають в процедурах банкрут-
ства, становила 2 073 тис., а 1 524 тис. компаній були 
визнані банкрутами у 2016 році. [6]. незважаючи 
на зменшення кількості конкурентів, конкурентна 
боротьба між підприємствами лише загострюється.

велике значення для роботи підприємства має нала-
годженість зв’язків з партнерами, а саме постачальни-
ками, кредиторами, замовниками.

актуальною стає також зміна курсу валют, а особ-
ливо для тих підприємств, які закуповують сировину, 
матеріали й товари для подальшого перепродажу в 
закордонних виробників. за зростання курсу інозем-
ної валюти збільшується вартість закуплених матеріа-
лів, а в подальшому – ціна готової продукції, що може 
привести до зниження попиту на неї. зростання курсу 

валют приводить до зниження платоспроможного 
попиту, рівня реальної заробітної плати.

Фінансова стійкість так само впливає на інвести-
ційну привабливість. Це особливо важливо, коли на 
ринку присутні багато великих гравців. Фінансова ста-
більність може характеризувати відображення стабіль-
ного перевищення доходу над витратами організації, 
що надає вільний обіг потокам грошових коштів.

для забезпечення фінансової стійкості підприєм-
ству перш за все необхідно правильно формувати та 
використовувати власні активи. Їх нестача або нера-
ціональне використання може привести до несвоє-
часної оплати заборгованості перед постачальниками 
за сировину та матеріали, неритмічного забезпечення 
необхідними ресурсами, що в подальшому приведе 
до погіршення результатів виконання підприємством 
своїх зобов’язань перед власниками, державою та 
працівниками.

таким чином, фінансова стійкість підприємств змі-
нюється під впливом багатьох різноманітних факто-
рів. в сучасних умовах важливо не лише встановити 
їх, але й оцінити зміну фінансової стійкості підпри-
ємства під впливом цих факторів. все це приводить 
до підвищення ролі фінансового аналізу в оцінюванні 
виробничої та комерційної діяльності підприємства, а 
саме наявності, розміщення та використання капіталу 
й доходів.

зовнішнім проявом фінансової стабільності органі-
зації є платоспроможність.

Якщо на підприємстві виникла ситуація, коли струк-
тура балансу незадовільна, а підприємство визнано 
неплатоспроможним, необхідно провести аналіз дина-

таблиця 1
Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансову стійкість підприємства

№ Фактори, що впливають позитивно № Фактори, що впливають негативно
Зовнішні фактори

1 налагодженість економічних зв’язків з партнерами 1 загальна політична та економічна нестабільність

2 високий рівень розвитку ринку страхових послуг 2 низький платоспроможний попит на продукцію, що 
випускається підприємством

3 Продукція, що випускається підприємством, має 
високий платоспроможний попит 3 економічна, фінансово-кредитна та податкова 

політика держави

4 відсутність стабільних та налагоджених економічних 
зв’язків з партнерами

5 негативний вплив зміни курсу валют
6 низький рівень розвитку ринку страхових послуг
7 низький рівень розвитку фінансового ринку

Внутрішні фактори
1 висока конкурентоспроможність продукції та товарів 1 уповільнення швидкості обертання обігових коштів

2 Прибуток 2 Перевищення темпу зростання витрат темпу 
зростання доходів

3 Позитивний імідж та репутація підприємства 3 неефективна реклама та низький рівень збуту 
продукції

4 наявність та застосування передових технологій 4 низька результативність господарських та 
фінансових операцій

5 наявність у підприємства договору страхування 
майна 5 низький рівень матеріально-технічного оснащення 

виробництва
6 висока класифікація трудових ресурсів 6 відсутність мотивації трудових ресурсів

7 низький рівень кваліфікації кадрів
8 високі витрати на виробництво
9 зростання частки залучених коштів
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міки майна організації та виявити фактори, що впли-
вають на її зміну. зниження вартості майна сигналізує 
про скорочення підприємством господарського обігу, 
а в разі збільшення вартості майна слід оцінити роз-
мір впливу на ці зміни таких факторів, як збільшення 
вартості виробничих запасів, зростання готової про-
дукції основних засобів. Якщо в разі збільшення акти-
вів підприємство залишається неплатоспроможним, то 
основними факторами є ірраціональна структура влас-
ності, нерозсудливе відволікання коштів для покриття 
дебіторської заборгованості, ірраціональне управління 
виробничими запасами, помилки під час формування 
цінової політики підприємства. заходами відновлення 
фінансової стійкості можуть бути продаж частини 
майна організації, скорочення наднормативних запасів, 
налагодження платіжної дисципліни (особливо прове-
дення розрахунків з покупцями та постачальниками 
внаслідок ліквідації дебіторської заборгованості), під-
вищення прибутку, який є складовою власних коштів, 
частина яких залишається на розрахунковому рахунку, 

вдосконалення політики нормування певних складо-
вих обігових коштів, збільшення ефективності вико-
ристання необоротних активів, інші способи віднов-
лення платоспроможності.

таким чином, підприємствам необхідно мати певну 
послідовність контролю ліквідності балансу, який 
дасть змогу визначити пріоритетність показників, що 
потребують змін та впливають на збільшення ліквід-
ності балансу, а також обґрунтувати заходи, вжиття 
яких є необхідним для підвищення ліквідності.

Перший крок цього алгоритму полягає в тому, що в 
разі виявлення незадоволення більше однієї нерівності, 
виявляється необхідність проведення подальших ета-
пів контролю. на другому кроці виникає необхідність 
застосування уточненого аналізу ліквідності. Цей крок 
дає змогу зрозуміти, які показники потребують пер-
шочергових зміни, а також в яких напрямах необхідно 
діяти для того, щоби збільшити ліквідність балансу під-
приємства. на третьому кроці визначається тенденція 
збереження ліквідності. на рис. 1 відображено алго-

Ліквідність балансу відрізняється від абсолютної ліквідності?

НІ ТАК

Стадія 2. Уточнений аналіз ліквідності

Необхідні зміни для підтримки ліквідності підприємства?

НІ ТАК

Стадія 3. Порівняння темпів зростання активів та пасивів в аналізі
ліквідності

Які показники потребують першорядних змін?
 

В результаті порівняння темпів зростання активів та пасивів виявлені негативні
тенденції?

 

НІ ТАК

 

Стадія 1. Класичний аналіз ліквідності балансу

Рис. 1. Послідовність процесу контролю ліквідності балансу підприємства
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ритм контролю ліквідності балансу підприємства. роз-
роблений алгоритм контролю за фінансовою стійкістю 
та попередження кризової ситуації дає змогу виявити 
адекватні цій ситуації методи підвищення фінансової 
стійкості та попередити банкрутство підприємств.

Висновки. Фінансова стійкість набуває особливого 
значення в період економічної нестабільності, оскільки 
підтримання її на високому рівні є запорукою стабіль-
ного функціонування підприємства, незважаючи на 
вплив негативних факторів зовнішнього середовища, а 
її зниження може привести до кризового фінансового 
стану, як наслідок, банкрутства підприємства.

на формування фінансової стійкості підприємства 
впливають багато різноманітних факторів, які тісно 
пов’язані між собою та можуть впливати на стійкість 
підприємства як позитивно, так і негативно. в сучас-
них умовах посилюється негативний вплив факторів 
на діяльність підприємств, тому необхідно відзначити, 
що процес формування фінансової стійкості має бути 
націлений на мінімізацію негативного впливу зовніш-
ніх та внутрішніх факторів, створення передумов ефек-
тивної та стабільної діяльності підприємства перш за 
все за допомогою алгоритму постійного контролю лік-
відності балансу підприємств.
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