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Полтавська державна аграрна академія 
 
Розглянуто проблему вивчення теоретичних аспектів забезпечення фінансової стій-

кості підприємства. Запропоновано послідовність планування фінансової стійкості 
суб’єктів господарювання. 

The problem of studying the theoretical aspects of the financial sustainability of the 
enterprise. A sequence of financial sustainability planning entities 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах економіки суб’єкти госпо-

дарювання самостійно планують та здійснюють фінансово-економічну діяль-
ність. При цьому найбільше уваги приділяють забезпеченню стабільності та 
прогнозуванню можливостей економічного зростання, що є неможливим без 
визначення таких базових характеристик, як платоспроможність та фінансова 
стійкість.  
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Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної і 
стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо підприємство фі-
нансово стійке,  платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими під-
приємствами такого ж профілю при отриманні кредитів, залученні інвести-
цій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вища 
стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від несподіваної зміни ри-
нкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик банкрутства. 

Управління фінансовою стійкістю є одним з основних елементів фінан-
сового менеджменту на підприємстві, необхідною передумовою стабільного 
розвитку підприємства.   

У сучасних умовах господарювання на підприємство впливає багато 
чинників, які знижують фінансову стійкість. До основних деструктивних 
чинників можна віднести істотну зміну структури та скорочення попиту, кри-
зу неплатежів, недосконалу роботу таких економічних інститутів як банків-
ська, кредитно-грошова, податкова системи. 

Проаналізувавши ряд наведених факторів та враховуючи відсутність 
єдності поглядів науковців щодо розуміння поняття фінансової стійкості, за-
пропоновано управління фінансовою стійкістю шляхом розробки послідов-
ності планування фінансової стійкості [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад в оціню-
вання фінансової стійкості підприємства внесли відомі вітчизняні та закор-
донні вчені: Білик М.Д., Білуха Н.Г., Бланк І.О., Брігхем Є.Ф., Ковальов В.В., 
Савицька Г.В., Шеремет А.Д. та ін. Вирішення цієї проблеми також знайшло 
відображення в роботах Азаренкової Г.М., Гриньової В.М., Гудзь О.Є., Єр-
мошенка М.М., Заруби О.Д., Крамаренка Г.О., Поддерьогіна В.В., Сопко, 
А.М., та ін. 

Метою статті є вивчення і аналіз методів управління фінансовою стій-
кістю підприємства з метою розробки послідовності планування фінансової 
стійкості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато вчених розглядали 
поняття фінансової стійкості як невід’ємної складової фінансового стану ус-
пішно діючого підприємства. Так, наприклад, Федотова М.А. та Бєлих Л.П. 
визначають це поняття наступним чином: «Фінансова стійкість – це певний 
стан рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспромож-
ність». З ними погоджуються М.С. Абрютіна й А.В. Грачов - фінансова стій-
кість підприємства є не що інше, як надійно гарантована платоспроможність, 
незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури й поведінки партнерів. 
Вони ж виділяють і головну ознаку стійкості - це наявність чистих ліквідних 
активів, визначених як різниця між усіма ліквідними активами і всіма корот-
костроковими зобов'язаннями на той або інший момент часу. 

В.В. Ковальов стверджує, що одна з найважливіших характеристик фі-
нансового стану підприємства - стабільність його діяльності у довгостроковій 
перспективі. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємс-
тва, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Отже, фінансова 
стійкість характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. 
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Хоча, розглядаючи аналіз майнового положення, В.В. Ковальов вважає, що 
стійкість фінансового становища підприємства в значній мірі залежить від 
доцільності й правильності вкладення фінансових ресурсів у активи. З погля-
ду М.В. Мельник - фінансовий стан вважається стійким, якщо організація має 
у своєму розпорядженні достатній обсяг капіталу для того, щоб забезпечува-
ти безперервність своєї діяльності, пов'язану з виробництвом і реалізацією 
продукції в заданому обсязі, а також повністю й вчасно погашати свої зобо-
в'язання перед персоналом по виплаті заробітної плати, бюджетом по сплаті 
податків і постачальниками за отримані від них поставки й послуги, форму-
вати засобу для відновлення й росту необоротних засобів. 

А.Д. Шеремет і Е.В. Негашев не дають визначення фінансової стійкості 
підприємства, а вважають, що різниця реального власного капіталу й статут-
ного капіталу є основним вихідним показником стійкості фінансового стану 
підприємства. 

Найбільш повно, на наш погляд, розкриває проблему фінансової стій-
кості підприємства Г.В. Савицька: «Фінансова стійкість підприємства - це 
здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати 
рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому внутрішньому й зовнішньому 
середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну 
привабливість у межах допустимого рівня ризику» [5]. 

Дослідження різних точок зору стосовно змісту поняття «фінансова 
стійкість» показує, що по досліджуваній проблемі немає єдиного погляду рі-
зних авторів. Не всі автори викладають своє формулювання поняття «фінан-
сова стійкість». Більшість із них представляють фінансову стійкість більш 
вузько, ніж варто було б, виражаючи фінансову стійкість одним або двома 
показниками. Однак очевидно, що фінансова стійкість – багатомірне еконо-
мічне явище, отже, виражається системою показників. 

Як висновок до проведеного аналізу поглядів різних вчених та основ-
них характеристик фінансової стійкості організації, можна запропонувати на-
ступне визначення фінансової стійкості підприємства як здатність здійснюва-
ти основні та інші види діяльності в умовах підприємницького ризику та змін 
середовища бізнесу з метою максимізації економічної вигоди власників, змі-
цнення конкурентних переваг організації з урахуванням інтересів суспільства 
та держави. 

У системі складових елементів фінансової стабільності підприємства 
фінансова стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук 
шляхів досягнення певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для 
забезпечення фінансової стабільності функціонування підприємства у перс-
пективі необхідно визначати конкретний рівень фінансової стійкості та здій-
снювати її кількісну оцінку. Велике значення мають визначення ”певного 
ступеня” фінансової стійкості, низки чинників, що обумовлюють межу стій-
кості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в умовах 
економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити межу своєї 
фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може 
призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме ство-
ренню зайвих запасів та резервів, у зв’язку з чим зростуть витрати на їх 



 

 294

утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування те-
мпів економічного розвитку підприємства. 

Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним 
процесом. Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за 
умови стабільної реалізації (своєчасної оплати за поставлену продукцію, на-
дані послуги, виконані роботи) й одержання виручки від реалізації продукції, 
достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розра-
хуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Отже, загальна 
стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових пото-
ків, який забезпечує постійне перевищення доходів над витратами [4]. 

Саме ця рівновага є змістом фінансової стійкості, яка є головним ком-
понентом (умовою) загальної стійкості підприємства. Фінансова стійкість ві-
дображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього вико-
ристання, при якому підприємство має можливість вільно маневрувати гро-
шовими коштами, здатне забезпечити безперервний процес виробництва та 
реалізації продукції, а також покриття витрат на його розширення та онов-
лення. 

Економічною практикою ряду підприємств доведено, що мати тільки 
передову виробничу технологію, найдешевшу робочу силу або успішно дію-
чу службу реалізації продукції на сучасному етапі для компанії вже недоста-
тньо. Зовнішнє середовище організації часто змінюється.  

Сьогодні підприємства для функціонування на ринку та збереження 
конкурентоспроможності повинні постійно планувати свою господарську ді-
яльність. При цьому кожна зміна несе не тільки загрози, але і нові додаткові 
можливості для досягнення майбутньої економічної вигоди. Підприємство 
повинно своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні фактори нестійкості фі-
нансового стану, проводити стратегічні та оперативні зміни для збереження 
фінансової стійкості.  

Отже, необхідно вивчати способи управління фінансами підприємств 
та використовувати нові підходи, які дозволять у повній мірі реалізувати пе-
реваги планування фінансової стійкості [1]. 

При розробці послідовності планування фінансової стійкості підприєм-
ства необхідно враховувати фактори зовнішнього та внутрішнього середо-
вища в їх тісному взаємозв’язку, розподіл залучених підприємством фінансо-
вих ресурсів, обсягів фінансових вкладень за конкретними напрямками дія-
льності підприємства, структурними підрозділами та проектами, що реалізу-
ються підприємством. 

Етап 1. Планування фінансового розвитку підприємства. На даному 
етапі проводиться постановка задач стратегії і тактики стійкого фінансового 
розвитку підприємства. Встановлюються альтернативні шляхи розвитку і фо-
рмулюються основні напрямки розвитку для подальшої роботи над ними. 

Завданням прогнозу на цьому етапі виступає детальне вивчення мож-
ливостей підвищення економічної активності підприємства у перспективних 
напрямках економічного росту. Проводиться оцінка затрат  на реалізацію 
кожної альтернативи використання фінансових ресурсів та її ефективності 
відповідно до поставлених цілей. 
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Етап 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансового 
потенціалу підприємства. Здійснюється аналіз внутрішніх факторів – складо-
вих потенціалу підприємства. На даному етапі необхідно визначити наскіль-
ки цілеспрямовано, взаємоузгоджено та раціонально взаємодіють елементи 
фінансової системи між собою, наскільки раціонально організована сама сис-
тема, її структура, тому що від цього залежить величина фінансового потен-
ціалу, а отже, і наближення фінансової  системи до стійкої рівноваги. Стан 
фінансової системи підприємства тим ближчий до стійкої рівноваги, чим бі-
льший потенціал підприємства. 

Аналіз впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість. Значну 
увагу на даному етапі треба приділити фактору найбільш слабких елементів 
фінансової системи підприємства. Від прогнозу даного етапу вимагається ви-
явлення основних обмежень у технологічній області, у відтворенні основного 
капіталу, у виробничо-організаційній, макро- та мікроекономічній, інститу-
ційній сферах і т.д. Необхідно проаналізувати, яким чином підприємство мо-
же успішно протидіяти зовнішнім факторам та реагувати на них, посилюючи 
позитивні наслідки у власному фінансовому стані. 

Прогнозування фінансової стійкості підприємства. Проводиться ком-
плексна оцінка фінансової стійкості підприємства та визначається тип фінан-
сової стійкості за обраний період часу, а також можливі критичні точки роз-
витку фінансової системи. Важливою складовою методики оцінки та прогно-
зування фінансової стійкості являється чіткий розподіл дії планів стратегіч-
них і оперативних заходів залежно від типу фінансового стану підприємства.  

Етап 3. Розробка рекомендацій для управління фінансовими ресурсами 
підприємства. Для підприємства управління фінансовою стійкістю може ви-
ступати важливим фактором підвищення ефективності його діяльності, тому 
що дозволяє оптимізувати процес використання різних видів ресурсів. На да-
ному етапі проводиться аналіз наявних можливостей запобігання фінансовій 
нестійкості на основі виконання вимог щодо економічного розвитку підпри-
ємства [2]. 

Таким чином, використання даної послідовності планування фінансової 
стійкості підприємства повинно забезпечити стійкий розвиток підприємства, 
фінансування різних видів діяльності підприємства із зовнішніх та внутрі-
шніх джерел, а також раціональне використання фінансових ресурсів. 

Висновки. Кожен суб’єкт господарювання прагне досягти та підтри-
мувати стійкий фінансовий стан, ліквідність та платоспроможність. Однією з 
основних проблем успішного функціонування підприємств України є відсут-
ність комплексної оцінки фінансової стійкості, яка б надавала керівництву 
можливість своєчасно виявляти слабкі місця та приймати вірні рішення щодо 
забезпечення фінансового розвитку підприємства. На наш погляд, найбільш 
ефективним та відповідним сучасним умовам бізнесу являється підхід плано-
вого управління фінансовою стійкістю. Планування надає можливість під-
приємствам зібрати інформацію, яка надасть можливість прогнозувати май-
бутній фінансовий стан та запобігти негативним наслідкам діяльності (таким 
як збитки чи загроза банкрутства). 
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В статті визначено сутність та значення водних ресурсів для розвитку водного 

туризму в Чернігівській області. Досліджено методологічний та економічний механізм 
створення та функціонування оптимізаційної моделі відпочинку на воді. Розглянуто су-
часний стан водних об’єктів, визначено комплекс аспектів туризму на воді, показано його 
вплив на розвиток області та зайнятості населення, запропоновано напрями для подаль-
шого використання цього виду діяльності. 

The article explains the purpose and value of water resources for the development of 
water tourism in the Chernihiv region. Investigated methodological and economic mechanism of 
the establishment and operation optimization models rest on the water. The current status of 
water bodies, determined the complex aspects of tourism on the water, shows its impact on the 
region and employment areas proposed for future use of this type of activity. 

 

Постановка проблеми. В організації туристичного відпочинку особ-
лива роль належить водним об’єктам. Водні ресурси Чернігівщини мають ве-
личезний потенціал для організації та розвитку відпочинку на воді. Площі 
Чернігівської області, зайняті водними об’єктами, складають 61,7 тис. га 
(1,9% території області), в тому числі 16,8 тис. га – під річками та струмками, 
5,6 тис, км – під каналами, колекторами та канавами, 10,2 тис. га – під озера-
ми та прибережними водоймами, 29,1 тис. га під водосховищами і ставками. 
Але, на даний момент, для організованого туристичного водного відпочинку 
використовується тільки три річки, а всі інші не задіяні до інфраструктури 
послуг на воді. Як показує досвід, відпочинок на річках і водоймах розширю-
ється і стає таким же привабливим як і на морських узбережжях. Тому, на 
основі оптимізації можливості використання водних ресурсів в області, для 
розвитку водного туризму необхідно створити заходи щодо розширення по-
тенціалу використання водної рекреації та включення їх в систему організо-
ваного відпочинку.  




