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У статті проаналізовано проблему пошуку 
сучасного підходу до обґрунтованого фінан-
сово-економічного визначення сутності 
фінансової стійкості промислового під-
приємства. Визначено значення фінансо-
вої стійкості для окремих господарюючих 
суб’єктів, а також для економіки країни, 
отже, фінансова стійкість промислового 
підприємства відіграє надзвичайно важливу 
роль у забезпеченні сталого розвитку як 
окремих промислових підприємств, так й 
суспільства загалом. На основі аналізу наяв-
них досліджень провідних учених сформо-
вано визначення категорії «фінансова стій-
кість», яке відповідає сучасним вимогам, що 
висуваються промисловим підприємствам 
України. Виявлено основні ознаки поняття 
фінансової стійкості, які притаманні фінан-
совій стійкості промислового підприємства 
та дають змогу розкрити її фінансово-еко-
номічну сутність. Показано взаємозв’язок 
між видами стійкості промислового підпри-
ємства. На основі проведеного дослідження 
побудовано універсальний, ефективний 
та дієвий комплексний підхід до визначення 
фінансової стійкості промислового підпри-
ємства України, базою якого є абсолютні 
та відносні показники оцінювання фінансової 
стійкості.
ключові слова: комплексний підхід, моніто-
ринг, промислове підприємство, стратегія, 
фінансова стійкість, фінансовий стан.

В статье проанализирована проблема 
поиска современного подхода к обоснован-

ному финансово-экономическому определе-
нию сущности финансовой устойчивости 
промышленного предприятия. Определено 
значение финансовой устойчивости для 
отдельных хозяйствующих субъектов, 
а также для экономики страны, итак, 
финансовая устойчивость промышленного 
предприятия играет чрезвычайно важную 
роль в обеспечении устойчивого развития 
как отдельных промышленных предпри-
ятий, так и общества в целом. На основе 
анализа существующих исследований веду-
щих ученых сформировано определение 
категории «финансовая устойчивость», 
которое соответствует современным 
требованиям, предъявляемым промыш-
ленным предприятиям Украины. Выявлены 
основные признаки понятия финансовой 
устойчивости, которые присущи финан-
совой устойчивости промышленного пред-
приятия и позволяют раскрыть ее финан-
сово-экономическую сущность. Показана 
взаимосвязь между видами устойчивости 
промышленного предприятия. На основе 
проведенного исследования построен уни-
версальный, эффективный и действенный 
комплексный подход к определению финан-
совой устойчивости промышленного пред-
приятия Украины, базой которого являются 
абсолютные и относительные показатели 
оценивания финансовой устойчивости.
ключевые слова: комплексный подход, 
мониторинг, промышленное предприятие, 
стратегия, финансовая устойчивость, 
финансовое состояние.

The article analyzes the problem of finding a modern approach to the financial and economic definition of the essence of the financial stability of an industrial 
enterprise. In recent years, almost all industrial enterprises of Ukraine operate in a changing environment. For their effective and stable operation and finan-
cial and economic development, it is necessary, to constantly analyze financial stability. Thus, industrial enterprises that use information systems for effec-
tive management of financial stability can be sure that even in the unfavorable economic and political situation in the country they will be able to continue 
their work at the expense of their own reserves. It is revealed that the achievement of a stable financial condition of an industrial enterprise on the basis of 
effective capital management and movement of funds allows stable development in the existing market conditions of Ukraine in the long term. It is proved 
that the problem of financial stability management of industrial enterprises operating in the market economy of Ukraine is one of the most important not 
only financial but also General economic problems. The value of financial stability of individual economic entities for the economy and society as a whole is 
composed of its value for each individual element of the system. Based on the analysis of existing studies by leading scientists, the definition of the category 
of financial stability, which meets the modern requirements of industrial enterprises of Ukraine, is provided. The main features of the concept of financial 
stability, which is inherent in the financial stability of an industrial enterprise and allows revealing its financial and economic essence. It is proved that all 
types of financial stability of an industrial enterprise are interrelated and in the context of ensuring the effectiveness of activities on a strategic scale should 
become objects of constant monitoring by the management personnel of the industrial enterprise. It is concluded that only a comprehensive approach to 
the definition of financial stability, which is expressed by a system of relative and absolute indicators, will allow for its effective and efficient assessment for 
industrial enterprises in the changing environment of Ukraine
Key words: integrated approach, monitoring, industrial enterprise, strategy, financial stability, financial condition.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років практично всі промислові підприємства Укра-
їні працюють в мінливих умовах зовнішнього сере-
довища. Для їх ефективної та стабільної роботи 
й фінансово-економічного розвитку необхідно 
насамперед постійно проводити аналіз фінансо-
вої стійкості. Завдяки цьому промислові підпри-
ємства, які використовують інформаційні системи 
ефективного управління фінансовою стійкістю, 
можуть бути впевнені в тому, що навіть за неспри-
ятливої економічної та політичної ситуації в країні 

вони зможуть продовжить свою роботу за рахунок 
власних резервів.

У зв’язку з цим дослідження питань організації 
заходів забезпечення фінансової стійкості суб’єкта 
господарювання та обґрунтування підходу до її 
визначення й управління як головного чинника 
впливу на ефективність функціонування фінансової 
системи промислового підприємства зумовлює акту-
альність та доцільність проведення дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми визначення та оцінювання фінансової 



Причорноморські економічні студії

78 Випуск 45. 2019

стійкості промислового підприємства досліджу-
вали безліч вчених-економістів, як вітчизняних, так 
і зарубіжних, зокрема Л.М. Кремень [3], Ю.С. Цал-
Цалко [10], Г.В. Савицька [7], А.І. Ковальова [2], 
О.В. Павловська [5], І.О. Бланк [1], С.О. Туль-
чинська [9], І.В. Саух [8], М.В. Максімова [4], 
А.М. Поддєрьогін [6]. У результаті проведених 
досліджень вченими розроблені сучасні основи 
аналізу фінансової стійкості промислового під-
приємства, які забезпечують найбільш об’єктивні 
результати аналізу його діяльності. Однак слід від-
значити, що в роботах нема єдиного підходу до 
визначення економічної сутності категорії фінан-
сової стійкості.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні сутності фінансової стійкості, підхо-
дів до її оцінювання, а також ролі фінансової стій-
кості в забезпеченні стабільного функціонування 
промислових підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий стан промислового підприємства – 
це одна з найважливіших характеристик його 
фінансової-економічної та виробничої діяльності. 
Під фінансовим станом промислового підприєм-
ства розуміють рівень його забезпеченості відповід-
ним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для 
здійснення ефективної господарської діяльності та 
своєчасного здійснення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями. Фінансова стійкість посі-
дає центральне місце в комплексному дослідженні 
фінансового стану промислового підприємства [1].

Треба відзначити, що проблема управління 
фінансовою стійкістю промислових підприємств, 
що працюють у ринковій економіці України, нале-
жать до найбільш важливих не тільки фінансових, 
але й загальноекономічних проблем. Значення 
фінансової стійкості окремих господарюючих 
суб’єктів для економіки й суспільства загалом 
складається з його значення для кожного окре-
мого елементу цієї системи.

1) Для держави в особі податкових та інших 
органів аналогічного призначення вона є своє-
часною та повною сплатою промисловим підпри-
ємством усіх податків і зборів до бюджетів різних 
рівнів. Від цього залежить виконання дохідної час-
тини бюджету. Інакше внаслідок скорочення видат-
кової частини бюджету держава й місцеві органи 
влади не зможуть повною мірою реалізувати свої 
функції та виконувати зобов’язання, що, зрештою, 
може привести до різних негативних наслідків на 
державному та регіональному рівнях.

2) Для позабюджетних фондів, які утворені 
державою, вона є своєчасним та повним пога-
шенням наявної заборгованості з відрахувань у ці 
фонди. Невиконання промисловими підприєм-
ствами своїх зобов’язань (фонди утворені пере-
важно за рахунок коштів цих підприємств) може 
спричинити порушення в їх роботі, зокрема щодо 

виплати пенсій, допомоги по догляду за дітьми, 
допомоги по безробіттю.

3) Для працівників промислового підприємства 
та інших зацікавлених осіб вона є своєчасною 
та повною виплатою заробітної плати, забезпе-
ченням додаткових робочих місць. Стійке фінан-
сове становище є для працівників підприємства 
гарантією своєчасної виплати заробітної плати. 
Крім того, збільшення доходів підприємства при-
водить до збільшення фондів споживання, отже, 
до поліпшення матеріального благополуччя пра-
цівників підприємства. Також стабільне функціону-
вання підприємства, його розвиток забезпечують 
створення додаткових робочих місць, що дуже 
важливо в умовах зростання безробіття.

4) Для споживачів, замовників продукції, робіт, 
послуг вона є стабільним функціонуванням, вико-
нанням договірних умов. Невиконання промис-
ловими підприємствами своїх зобов’язань може 
стати причиною не тільки виробничої, але й фінан-
сово-економічної кризи у покупців та замовників 
з негативними наслідками.

5) Для постачальників та підрядників вона є 
своєчасним і повним виконанням зобов’язань. 
Для них ці моменти надзвичайно важливі, тому 
що їхній дохід від основної діяльності формується 
з надходжень з боку покупців та замовників.

6) Для комерційних банків, які обслуговують 
підприємство, вона є своєчасним та повним вико-
нанням зобов’язань згідно з умовами кредитного 
договору. Невиконання цих умов та неплатежі за 
виданими позиками можуть привести до збоїв 
у функціонуванні банків та банківської системи 
України загалом.

7) Для власників промислового підприємства 
вона є прибутковістю, величиною прибутку, спрямо-
ваною на виплату дивідендів. Отже, значення фінан-
сової стійкості проявляється як фактор, що визначає 
його прибутковість та стабільність у майбутньому.

8) Для інвесторів (зокрема, потенційних) вона 
є вигідністю та ступенем ризику вкладень у про-
мислове підприємство. Чим більш стійке у фінан-
совому аспекті підприємство, тим менш ризико-
вані й більш вигідні інвестиції в нього.

Вищесказане дає змогу зробити висновок, що 
фінансова стійкість промислового підприємства 
відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні 
сталого розвитку як окремих промислових підпри-
ємств, так й суспільства загалом.

Однак слід відзначити, що у кожного науковця 
свій підхід до визначення сутності фінансової 
стійкості. Наприклад, Л.М. Кремень вважає, що 
фінансова стійкість передбачає здатність сис-
теми протистояти зовнішнім факторам впливу [3]. 
Ю.С. Цал-Цалко визначає її як стан активів промис-
лового підприємства, що гарантує йому достатню 
платоспроможність [10]. Г.В. Савицька стверджує, 
що фінансова стійкість – це здатність суб’єкта 
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господарювання функціонувати й розвиватися, 
зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у зовніш-
ньому й внутрішньому середовищі, яке змінюється, 
що гарантує його постійну платоспроможність та 
інвестиційну привабливість у межах припустимого 
рівня ризику [7]. А.І. Ковальов та В.П. Привалов вва-
жають, що вона є фінансовою незалежністю про-
мислового підприємства, тобто здатністю маневру-
вати власними коштами, достатньою фінансовою 
забезпеченістю безперебійного процесу діяль-
ності [2]. О.В. Павловська та Т.О. Фролова надають 
таке трактування: фінансова стійкість – це відо-
браження стабільного перевищення доходів над 
витратами, що забезпечує вільне маневрування 
грошовими коштами підприємства та завдяки їх 
ефективному використанню сприяє безперервному 
процесу виробництва й реалізації продукції [5].

Отже, на основі думок провідних вчених-еко-
номістів можна зробити висновок, що фінансова 
стійкість промислового підприємства – це власти-
вість цього підприємства, яка відображає в про-
цесі взаємодії зовнішніх та внутрішніх факторів 
впливу досягнення стану фінансової рівноваги 
та здатність не лише утримувати на відповідному 
рівні протягом деякого часу основні характерис-
тики діяльності промислового підприємства, але й 
функціонувати та розвиватися.

Дослідники [3; 6; 7; 9] виділяють різні види стій-
кості промислового підприємства, об’єднані за 
характерними ознаками. Фінансову стійкість про-
мислового підприємства як головного компонента 
загальної стійкості ототожнюють зі стабільним роз-
витком підприємства загалом та пов’язують з його 
економічною безпекою. Отже, на рис. 1 виділимо 
шість основних ознак поняття фінансової стійкості, 
які найбільш повно характеризують цю категорію.

Дослідимо вищенаведені ознаки фінансової 
стійкості, які представлені на рис. 1.

1) Фінансова стійкість забезпечує стабільність 
діяльності промислового підприємства, як це зазна-
чено в роботі О.Н. Волкової та В.В. Ковальова [2]. 

Вони стверджують, що у довгостроковій перспек-
тиві стійкість промислового підприємства обу-
мовлюється його стабільним фінансовим станом, 
інвестиційним кліматом, виробничим процесом.

2) Фінансова стійкість промислового підприєм-
ства гарантує збереження його платоспроможності 
та кредитоспроможності. Раціональна структура 
капіталу промислового підприємства дає змогу 
вчасно сплачувати за борговими зобов’язаннями, 
при цьому діяльність підприємства може розши-
рюватися за рахунок позикових кредитних ресур-
сів. Отже, фінансово стійке промислове підпри-
ємство має переваги перед іншими суб’єктами 
господарювання щодо отримання кредитних 
ресурсів, інвестиційних коштів, підбору постачаль-
ників сировини, персоналу тощо. Також фінансову 
стійкість пов’язують з іншими аспектами фінан-
сового стану промислового підприємства, що є 
логічним з огляду на сутність цієї категорії, а саме 
з рентабельністю діяльності, інвестиційною прива-
бливістю, ліквідністю балансу [9].

3) Для того щоби промислове підприємство 
стабільно розвивалося, потрібно підтримувати 
фінансову стійкість за будь-яких ринкових коли-
вань, циклічності діяльності, тобто в умовах 
ризикових ситуацій, що доводять у своїх роботах 
С.О. Тульчинська [9], С.О. Кириченко [9], С.Н. Ала-
ріки [9], Г.В. Савицька [7] та інші дослідники. У нау-
кових працях визначається, що стійкість має під-
тримуватися в рамках припустимого ризику, тобто 
ризику, який можна передбачити заздалегідь.

4) Фінансова стійкість реалізується на довго-
строкову перспективу. Ця ознака є одною з важ-
ливіших основ існування будь-якого промислового 
підприємства, тому що стратегічне планування та 
прогнозування є головними факторами стабільної 
роботи підприємства на ринку [4].

5) Наступною ознакою фінансової стійкості, 
яка перетинається з попередньою, є вміння підтри-
мувати стабільність в умовах зміни внутрішнього 
й зовнішнього середовища [6]. Вкрай важливими 

рис. 1. основні ознаки фінансової стійкості промислового підприємства

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 3; 7; 10]
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є адаптація до негативної дії факторів у дина-
мічному оточенні, вміння вчасно їх прогнозувати, 
пристосовуватися до нових господарських реалій, 
особливо в умовах кризи України (економічної, 
фінансової, політичної тощо).

6) Фінансова стійкість визначається ефек-
тивним використанням фінансових ресурсів про-
мислового підприємства. Важливість цієї ознаки 
полягає в тому, що від ефективності розподілу та 
використання цих ресурсів залежить реалізація 
розширеного відтворення, бізнес-проектів, про-
грам розвитку, тобто все фінансове положення 
промислового підприємства у перспективі [8].

Треба відзначити, що всі види стійкості тісно 
пов’язані між собою, наприклад кадрова та інфор-
маційна (забезпеченість промислового підприєм-
ства комп’ютерною технікою) стійкість є структур-
ними елементами економічної стійкості. Виявимо 
взаємозв’язок між видами стійкості промислового 
підприємства та представимо його на рис. 2.

Як видно з рис. 2, виробнича стійкість промис-
лового підприємства, яка забезпечується безпе-
ребійністю операційної діяльності промислового 
підприємства, ступенем використання виробничої 
потужності, наявністю постійних замовлень на про-
дукцію, що випускається, значною мірою залежить 
від таких видів стійкості промислового підприємства, 
як організаційна, техніко-технологічна, інвестиційна 

й інноваційна, оскільки ці види стійкості визначають 
ефективність виробничого процесу й здатність кон-
курувати в ринкових умовах. Техніко-технологічна 
стійкість залежить від необхідності й доцільності 
оновлення виробничих основних фондів на певній 
стадії розвитку промислового підприємства тощо.

Зазначимо, що в контексті фінансово-еконо-
мічної категорії фінансова стійкість виражається 
системою відносних та абсолютних показників. 
Наявні методики аналізу фінансової стійкості під-
приємства передбачають проведення досліджень 
у декілька етапів. Залежно від завдань аналізу й 
тлумачення поняття «фінансова стійкість» поря-
док розрахунку показників у різних літературних 
джерелах [2; 3; 7] різниться. Зобразимо різні під-
ходи до фінансового визначення фінансової стій-
кості промислового підприємства на рис. 3.

висновки з проведеного дослідження. 
На підставі проведеного дослідження визначено, 
що фінансова стійкість промислового підпри-
ємства – це характеристика фінансового стану 
промислового підприємства, що впливає на всі 
сфери його діяльності задля забезпечення реалі-
зації стратегій його розвитку. Виявлено, що досяг-
нення стійкого фінансового стану промислового 
підприємства на основі ефективного управління 
капіталом та рухом коштів дає змогу стабільно 
розвиватися в наявних ринкових умовах України 

рис. 2. взаємозв’язок видів стійкості промислового підприємства

Джерело: розроблено авторами на основі [1]
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рис. 3. комплексний підхід до визначення фінансової стійкості промислового підприємства україни

Джерело: розроблено авторами на основі [5; 8]

у довгостроковій перспективі. Визначені та згру-
повані основні ознаки, які притаманні фінансовій 
стійкості промислового підприємства, що дало 
змогу виявити її глибинні фінансово-економічні 
зв’язки. Доведено, що всі види фінансової стійкості 
промислового підприємства взаємопов’язані та 
в контексті забезпечення ефективності діяльності 
у стратегічному масштабі повинні стати об’єктами 
постійного моніторингу з боку управлінського пер-
соналу промислового підприємства. Зроблено 
висновок про те, що тільки комплексний підхід до 
визначення фінансової стійкості, який виражено 
системою відносних та абсолютних показників, 
дасть змогу проводити її ефективне та дієве оці-
нювання для промислових підприємств в мінли-
вих умовах зовнішнього середовища України.
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