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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

ENTERPRISE’S FINANCIAL SUSTAINABILITY: ESSENCE AND 

INFLUENCING FACTORS 
 

Анотація. На основі аналізу теоретичних напрацювань поглиблено 

розуміння сутності поняття «фінансова стійкість підприємства» як 

динамічної інтегральної характеристики, що характеризує спроможність 

підприємства як системи трансформувати ресурси та ризики, повноцінно 

виконувати свої функції. Це дало змогу визначити її специфіку в структурі 

механізму оцінювання та управління. Для підвищення якості управління 

сформовано систему факторів, що впливають на фінансову стійкість 

підприємства, з поділом на зовнішні (прямі та опосередковані) та 

внутрішні. Автором встановлено, що всі фактори необхідно розглядати у 
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комплексі як єдину систему, що дозволить підвищити ефективність 

процесів забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасному 

економічному середовищі. 

Ключові слова: підприємство, фінансова стійкість, фінансовий 

стан, оцінювання, управління, фактори фінансової стійкості. 
 

Summary. Based on the analysis of theoretical developments, 

understanding the essence of the concept "financial stability of the enterprise" is 

deepened. We propose to define it as a dynamic integral characteristic that 

characterizes the ability of an enterprise as a system to transform resources and 

risks and fully perform its functions. This allowed determining the specifics of the 

financial stability of the enterprise in the structure of the mechanism of evaluation 

and management. To improve the quality of management, a system of factors 

affecting the financial stability of the enterprise was formed, with a division into 

external (direct and indirect) and internal. The author has established that all 

factors should be considered in a complex as a unified system to improve the 

efficiency of processes for ensuring the financial stability of the enterprise in 

today's economic environment. 

Key words: enterprise, financial stability, financial condition, assessment, 

management, factors of financial stability. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасне економічне 

середовище України знаходиться в кризовому стані, що стало наслідком 

передусім зовнішніх тригерів – повномасштабної військової агресії з боку 

РФ, що спричинила «… стрімке зниження економічної активності та 

падіння доходів населення, рекордне зростання дефіциту бюджету та 

критичну залежність економіки України від міжнародної допомоги» [9]. 

У цих умовах надважливого значення набуває формування 

ефективного механізму забезпечення фінансової стійкості на рівні окремого 
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підприємства (далі ФСП) як фундаменту забезпечення стійкості 

економічного сектора країни в цілому. Слід зазначити, що в його основі 

лежить відповідний аналітичний інструментарій, що формує необхідне 

інформаційне підґрунтя для формування управлінських заходів щодо 

підвищення рівня фінансової стійкості підприємства. 

Забезпечення ФСП та її оцінювання вимагає чіткої формалізації цього 

поняття та систематизації факторів впливу, адже саме вони є тими 

об’єктами, на які за допомогою інструментарію оцінки, регулювання та 

контролю чинять вплив суб’єкти, відповідальні за підтримання фінансової 

стійкості на оптимальному для підприємства рівні.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність поняття 

«фінансова стійкість підприємства» та фактори, що визначають її рівень, 

розглядаються в працях вітчизняних (О. Герега [4; 5], Л. Докієнко [6], М. 

Заюкова [8], В. Лазоренко [12-13], Н. Мамонтова [15], І. Нагорна [18], В. 

Плиса та І. Приймак [20-22], Ю. Русіна та Ю. Полозук [23]) та закордонних 

(Е. П. Девіс, М. Р. Стоун [1], К. Дж. Кім, К. Лі, Х. Ан [2]) науковців.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є уточнення 

сутності поняття «фінансова стійкість підприємства» та класифікація 

факторів, що впливають на її поточний та динамічний рівень, з метою 

формування об’єктного поля управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами 

дослідження встановлено, що до визначення поняття «ФСП» 

використовують декілька підходів, які в узагальненому вигляді 

представлено на рис. 1.  

На основі проведеного аналізу наукових підходів [4; 11; 12; 16; 17; 23] 

зроблено висновок: по-перше, ФСП необхідно розглядати комплексно (як 

здатність, спроможність, стан та сукупність певних ознак), враховуючи її 

зв’язки із зовнішнім середовищем та інтересами груп економічного впливу; 
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по-друге, розгляд сутності ФСП доцільно здійснювати з позицій макро- та 

мікроекономічного підходів. 

 
Рис. 1. Узагальнення підходів до визначення поняття «ФСП»  

Джерело: складено авторами на основі [4; 11; 12; 16; 17; 23] 

 

Фінансова 
стійкість 

як спроможність до певних дій, наявність умов, 
сприятливих для функціонування підприємства, 
обставин, які допомагають ефективному 
функціонування підприємства  

як сукупність певних характеристичних ознак 
(кредитоспроможності, ліквідності та 
платоспроможності, збалансованості статей балансу) 
 

Урахування інтересів груп економічного впливу (зовнішніх та внутрішніх 
стейкхолдерів) та адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища 
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                            – динамічна інтегральна характеристика економічної 
системи країни, що розвивається, за якого всі її елементи знаходяться у 
рівновазі, здатні протистояти дії негативних зовнішніх та внутрішніх 
факторів, для збереження максимальної ефективності діяльності та 
забезпечення економічного зростання  

кількісне оцінювання шляхом розрахунку індикаторів, а також 
рейтингових оцінок, що характеризують кошти підприємства за різними 
джерелами, структуру капіталу та ефективність його використання 

– динамічна інтегральна характеристика, що характеризує 
спроможність підприємства як системи трансформувати ресурси та 
ризики, повноцінно виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища, з урахуванням інтересів груп 
економічного впливу  

Мікроекономічний 

Макроекономічний 

як здатність здійснювати, виконувати діяльність, 
поводити себе з урахуванням цілей діяльності 
підприємства  
 

як стан – інтегральна характеристика, визначена за 
допомогою системи рейтингів або комплексних 
індикаторів, які б характеризували фінансову стійкість та 
фінансову рівновагу підприємства 
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Макроекономічний підхід робить акцент на пов’язаності та 

синергетичному ефекті впливу окремих підприємств та зовнішнього 

середовища як на фінансову стійкість економічної системи, так і на 

фінансову стійкість окремого підприємства.  

ФСП за мікроекономічним підходом розглядається як спроможність 

окремих підприємств підтримувати кредитоспроможність, 

платоспроможність та ліквідність на рівні, необхідному для безперебійної 

діяльності та здатності генерувати прибуток, а критерієм оцінювання при 

цьому, як правило, виступають значення відповідних показників. 

Базуючись на зазначеному, було встановлено, що, з одного боку, ФСП 

необхідно розглядати як об’єкт менеджменту, який необхідно оцінювати, 

регулювати та контролювати, з іншого боку, ФСП – це фундаментальний 

параметр функціонування підприємства, без якого неможливий його 

стабільний розвиток.  

При цьому безперечним є твердження, що характеристики ФСП є 

цільовими індикаторами при формуванні стратегічних планів діяльності 

підприємства, зокрема при використанні в менеджменті системи 

збалансованих показників (Balanced Scorecard Concept – BSC).  

При розгляді цього постулату доцільно погодитися з твердженням І. 

Приймак, що ФСП «… не можна розглядати як головну мету діяльності 

ділової одиниці, оскільки досягнення належного рівня ФСП буде пов’язане 

з відмовою від ризикових проєктів, нововведень та додаткового залучення 

позикових коштів, що, зрештою, може спричинити до занепаду цієї 

одиниці» [21].  

Отже, враховуючи всю складність ФСП як об’єкта оцінювання та 

управління, дане поняття доцільно розглядати так, як представлено на рис. 

2. 
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Рис. 2. Специфіка ФСП у структурі механізму оцінювання та управління 

Джерело: складено авторами на основі [4; 11; 12; 16; 17; 23] 

 
Основою формування поточного та перспективного рівня ФСП є 

фактори, що можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на її рівень, 

та визначають умови, в яких підприємство здійснює свою діяльність. 

Узагальнивши розробки з цієї тематики [7; 8; 23; 25] було обґрунтовано, що 

систематизоване вивчення факторів, які визначають ФСП, повинно 

здійснюватися на постійній основі, адже з розвитком соціоекономічних та 

технологічних процесів виникають нові фактори, можливості та загрози, що 

змінюють її рівень та потребують постійного моніторингу. За результатами 

проведеного дослідження встановлено, що структуризація факторів впливу 

на ФСП за місцем виникнення з поділом на зовнішні та внутрішні має 

важливе значення для обґрунтування системи управлінських впливів на 

фінансовий стан підприємства.  

ФСП як об’єкт оцінювання, 
регулювання та контролю 

Як компонент 
цільової  

підсистеми 
менеджменту 

Як об’єкт  
застосування 

управлінського  
впливу 

Управлінський вплив 
застосовується не на ФСП як 

таку, а на керований фактор, що 
генерує загрозу втрати 
фінансової стійкості  

Визначаються цільові 
фінансові показники 

діяльності, що 
відображають кількісний 

аспект ФСП 

ФСП як мета управління  

 

Специфіка 
ФСП в 

механізмі 
забезпечення 
фінансової 
стійкості 

ФСП – це базова передумова функціонування, без якої неможливе ефективне 
виконання функцій та досягнення на цій основі цілей підприємства на ринку 
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Важливість виокремлення зовнішніх факторів впливу на ФСП 

зумовлена необхідністю визначення меж регулювання та управління нею. 

Це є наслідком того, що при безпосередньому впливі саме зовнішнє 

середовище визначає систему умов та факторів, що впливають на 

підприємство, а також ті форми та результати його діяльності, що 

формуються у процесі реалізації відносин з клієнтами, контрагентами та 

кредиторами. Водночас виникнення, напрям та ступінь впливу, 

інтенсивність прояву зовнішніх факторів частково або повністю не залежить 

від діяльності окремого підприємства, оскільки вони є результатом впливу 

надсистеми вищого рівня. Вивчивши розробки науковців з цієї тематики, 

вважаємо, що зовнішні фактори ФСП слід додатково поділяти на фактори 

прямого та опосередкованого впливу.  

Фактори опосередкованого впливу включають всі ті, що не мають 

безпосереднього й негайного впливу на ФСП, проте саме вони в 

довгостроковій перспективі можуть визначати її рівень, і обов’язково мають 

враховуватись при розробці планів та бізнес-стратегії підприємства, бути 

ідентифіковані та оцінені. При цьому в процесі їх дослідження доцільно 

спиратися на результати застосування прогностичного інструментарію. 

Слід підкреслити, що фактори цієї групи є складними, не входять до групи 

керованих та контрольованих, відповідно, в процесі управління ФСП мають 

бути сформовані відповідні адаптивні механізми, що дозволять нівелювати 

їх реальний та потенційний деструктивний вплив. 

Фактори опосередкованого впливу згруповано з поділом на групи 

економічних, ринкових, фінансових, соціально-демографічних, політико-

правових, технологічних та загальних, як це схематично зображено на рис. 

3. 
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Рис. 3. Опосередковані фактори зовнішнього впливу на ФСП 

Джерело: складено авторами на основі [7; 14; 25] 

 
До групи зовнішніх факторів прямого впливу на ФСП (рис. 4) 

запропоновано включити економічні відносини підприємства з 

постачальниками, споживачами, конкурентами та державою в особі 

суб’єктів державного регулювання, оскільки саме вони безпосередньо 

Економічні   

економічна стабільність; інвестиційний клімат; обсяг національного доходу та 
його динаміка; рівень інфляції; рівень стабільності податкової системи; стан 
платіжного балансу країни і рівень дефіциту державного бюджету; рівень 
платоспроможного попиту споживачів 

Фінансові   

кредитна 
політика  

процентна 
політика  

валютна 
політика  

стан грошово-
кредитного ринку 

Соціально-демографічні 

соціальна нестабільність та зростання напруженості в суспільстві; структура 
населення та трудових ресурсів; міграційні процеси; динаміка рівня реальних 
доходів населення; показники зайнятості та безробіття 

Технологічні 

революційні технологічні зміни і відкриття останніх десятиліть; цифровізація 
діяльності; нові види зв'язку, транспорту тощо 

Політико-правові 
політична стабільність, політичні шоки, стабільність діяльності уряду; зміни 
законодавства, державне регулювання економіки; державне регулювання 
конкуренції в галузі, ефективність правової системи в країні та ін. 

Загальні 

фактори навколишнього середовища, що впливають на функціонування всіх 
економічних агентів, наприклад, стихійні лиха 

Ринкові   

місткість внутрішнього ринку; рівень та тип конкуренції (монополізм) на ринку; 
стан антимонопольного регулювання; динаміка попиту на продукцію або 
послуги підприємства; зростання пропозиції товарів-субститутів. 
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впливають на його діяльність та визначають конкурентоспроможність на 

ринку, фінансовий стан та фінансову стійкість.  

 
Рис. 4. Зовнішні прямі фактори впливу на ФСП 

Джерело: складено авторами на основі [7; 14; 24-26] 

 
На відміну від попередньої групи, зовнішні фактори прямого впливу 

мають частково керований та контрольований характер, що має бути 

враховано при виборі аналітичного інструментарію та формуванні 

механізмів регулювання та управління. Склад внутрішніх факторів впливу 

на ФСП науковцями також однозначно не сформований. Ми вважаємо, що 

Споживачі 

Зовнішнє 
середовище  

(ЗС) 
підприємства  Зміст відносин Вплив 

Характеристика впливу факторів ЗС 

Економічні відносини з приводу: 1) 
формування матеріальних та 
нематеріальних активів;  
2) придбання товарів, робіт, послуг, 
необхідних для забезпечення діяльності; 
3) маркетингових досліджень, науково-
дослідних робіт тощо; 
4) аутсорсінгу окремих видів діяльності; 
5) фінансових та страхових послуг тощо 

Економічні відносини підприємства з 
приводу реалізації товарів (робіт, 

послуг) 

Обсяг витрат, 
пов’язаних з 
формуванням 
матеріальної, 
технічної та 
техніко-
технологічної бази 

Постачальники 
(ресурсів, 

товарів, робіт, 
послуг)  

Обсяги виручки та 
доходів від 
реалізації 

Суб’єкти 
державного 

регулювання 

Економічні відносини з приводу сплати 
податків і інших платежів у бюджет, 
формування позабюджетних фондів, 
надання податкових пільг, застосування 
штрафних санкцій   

Обсяги витрат на 
сплату податків, 
зборів та 
обов’язкових 
платежів, 
штрафних санкцій 
у разі порушення 
вимог 
законодавства 

Конкуренти  
Суперництво на конкретному ринку та 
виробництво продукції (робіт, послуг), 

які здатні задовольнити аналогічні 
потреби потенційних споживачів 

Вплив на 
конкуренту 
позицію, цінову та 
збутову політику  
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при їх систематизації доцільно базуватись на кількісних критеріальних 

ознаках ФСП та саме в розрізі них визначати внутрішні фактори впливу 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Внутрішні фактори впливу на ФСП  
Група Характеристика 

Ф
ін

ан
со

ві
  

Капітальні 

- спроможність власників капіталізувати підприємство; 
здатність менеджерів генерувати прибуток, що 
спрямовується на поповнення капіталу; розмір статутного 
капіталу; реальна вартість наявних економічних ресурсів і 
капіталу в перспективі; формування різного виду резервів 
капіталу  

Якості ресурсів 

- спроможність менеджменту позичати кошти з необхідними 
параметрами (строковість, вартість, види валют), незалежно 
від стану економіки країни в цілому та окремих сегментів 
фінансового ринку; оптимальна частка позикового капіталу 

Якості активів - спроможність менеджменту ефективно формувати активи; 
ефективна структура активів 

Ліквідність 
- спроможність менеджменту забезпечувати фінансову 

рівновагу та збалансованість вхідних і вихідних грошових 
потоків  

Рентабельність 

- спроможність менеджменту забезпечувати ефективне 
управління доходами та витратами для формування 
планового рівня рентабельності; структура та динаміка 
доходів і витрат; реальні можливості компенсації витрат та 
доходів майбутніх періодів 

Рівень ризиків 
- спроможність менеджменту забезпечувати ефективне 

управління ризиками, незалежно від впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів 

Н
еф

ін
ан

со
ві

 

Організаційно-
структурні 

- адекватність структури виробництва, збуту, управління та 
контролю обраній стратегії розвитку та ринковій 
кон’юнктурі; 

- корпоративна культура; 
- ділова репутація підприємства; 
- кваліфікованість персоналу та ефективність систем 

підвищення її рівня відповідно до змін зовнішнього 
середовища; 

- рівень інтелектуального капіталу підприємства 

 

Виробничо-
технологічні 

- забезпеченість інформаційно-аналітичної і технологічної 
підтримки управління; 

- рівень технічної оснащеності та технологічного розвитку; 
- рівень інвестиційно-інноваційної діяльності; 
- рівень енергоефективності виробництва; 
- рівень впровадження сучасних цифрових технологій. 

Джерело: складено авторами на основі [4; 14; 24-26] 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, фінансову 

стійкість підприємства визначено як динамічну інтегральну 

характеристику, що характеризує спроможність підприємства як системи 

трансформувати ресурси та ризики, повноцінно виконувати свої функції, що 

розглядається як об’єкт управлінського впливу та компонент цільової 

підсистеми менеджменту. 

Узагальнення підходів науковців до класифікації факторів фінансової 

стійкості підприємства в сучасній економічній літературі дозволило їх 

структурувати на зовнішні (прямі та опосередковані) та внутрішні, та 

встановити, що їх необхідно розглядати у комплексі як єдину систему, що 

дозволить підвищити ефективність процесів забезпечення фінансової 

стійкості підприємства в сучасному економічному середовищі.  
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