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– поліпшення інституційного забезпечення розвитку ДПП; 
– підвищення гарантій захисту інтересів партнерів у процесі 

розробки, затвердження та реалізації проектів ДПП [2]. 
Необхідною передумовою успішного розвитку ДПП є 

формування загального сприятливого бізнес-середовища, що 
передбачає покращення податкового та регуляторного середовища, 
інвестиційного клімату. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ 
 
Фінансова стійкість є запорукою господарюваня та основою 

стабільного розвитку підприємства. Якщо підприємство фінансово 
стабільне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами 
того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у 
виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів.  

Практична значущість визначення стійкості підприємства 
полягає в тому, що на основі цієї інформації можна побудувати 
роботу підприємства в незалежно від зміни ринкової кон’юнктури, 
а, отже, зменшити ризик банкрутства. У зв'язку з цим стратегічною 
метою діяльності будь-якого підприємства є забезпечення 
фінансової стійкості. 

У процесі визначення сутності поняття «фінансова стійкість 
підприємства» необхідно визначити сутність терміна «стійкість». 
Різноманіття у визначенні поняття «стійкість» обумовлене 
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відсутністю строгої обґрунтованості і чіткості визначень, що досить 
часто стає причиною ототожнення понять і невизначеності 
категорій. «Великий економічний словник» стійкість трактує як 
постійність, не підвладність ризику втрат і збитку [3, с. 5]. «Словник 
української мови» пояснює стійкість як здатність довго зберігати і 
проявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню і псуванню 
[14, с. 23]. В. Даль трактує стійкість як здатність «вистояти проти 
чого-небудь; успішно протистояти силі; витримувати; не 
поступатися» [4, с. 230]. 

Таким чином, у загальному розумінні «стійкість» трактується як 
властивість системи так реагувати на зміни зовнішнього 
середовища, щоб не лише генерувати чинники, які зумовлюють її 
врівноважений стан, а й забезпечувати подальший розвиток. 

Проведений аналіз науково-методичних джерел дозволяє 
стверджувати про неоднозначність у тлумаченні поняття «фінансова 
стійкість» (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Підходи до трактування сутності поняття  
«фінансова стійкість» різними авторами 

Автори Визначення 

О.В. Павловська, 
Н.М. Притуляк, 
Н.Ю. Невмержицька 

Розглядають з позиції спроможності 
підприємства за рахунок власних коштів 
забезпечувати запаси і витрати, не допускати 
невиправданої дебіторської і кредиторської 
заборгованості та своєчасно розраховуватися 
за зобов’язаннями 

Г.О. Крамаренко 

Фінансовий та економічний стан 
підприємства, за якого платоспроможність 
зберігає тенденцію до стійкості, тобто 
постійна у часі, а співвідношення власного і 
позикового капіталу перебуває у межах, що 
забезпечують цю платоспроможність 

М.Д. Білик 

Стан фінансових ресурсів підприємства, за 
якого раціональне розпорядження ними є 
гарантією наявності власних коштів, 
стабільної прибутковості, та забезпечення 
процесу розширеного відтворення 

М.Я. Коробов 

Відповідність параметрів діяльності 
підприємства і розміщення його фінансових 
ресурсів критеріям позитивної характеристики 
«фінансового стану» 
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В.М. Родіонова, 
М.А. Федотова 

Стан фінансових ресурсів підприємства, їх 
розподіл і використання, який забезпечує 
розвиток підприємства на основі зростання 
прибутку і капіталу при збереженні 
платоспроможності і кредитоспроможності в 
умовах допустимого рівня ризику 

Н.А. Мамонтова 

Стан підприємства, при якому забезпечується 
стабільна фінансова діяльність, постійне 
перевищення доходів над витратами, вільний 
обіг грошових коштів, ефективне управління 
фінансовими ресурсами, безперервний процес 
виробництва і реалізації продукції, 
розширення та оновлення виробництва 

Л.М. Шаблиста 

Це узагальнююча якісна характеристика 
фінансового стану підприємства, що 
відображає тенденції зміни фінансових 
відносин на підприємстві під впливом 
різноманітних внутрішніх і зовнішніх 
чинників 

Л.О. Орланюк-
Малицька 

Здатність суб’єкта ринку зберігати кількість і 
якість своїх фінансових ресурсів за умов зміни 
середовища 

Л.В. Шірінян 

Здатність підприємства зберігати або 
відновлювати початковий (або близький до 
нього) стан чи поліпшувати цей стан при зміні 
зовнішніх та/або внутрішніх параметрів 
(факторів) впливу на фінансові потоки 

Г. В. Савицька Це здатність суб’єкта господарювання до 
саморозвитку на фіксований момент часу 

Розроблено автором за джерелами [1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15,16]. 
 
Систематизація розглянутих підходів дозволила нами 

визначити, що фінансова стійкість розглядається як у вузькому 
значенні –спроможність підприємства за рахунок власних коштів 
забезпечувати діяльність або запаси і витрати, так і широкому – як 
складову загальної стійкості підприємства та особливий фінансовий 
стан. Отже фінансова стійкість підприємства означає здатність 
господарюючого суб’єкта функціонувати і розвиватися, зберігати 
рівновагу своїх активів і пасивів в мінливих умовах внутрішнього і 
зовнішнього середовища. 

Погіршення фінансової стійкості суб’єкта господарювання, як 
правило, є наслідком спільної дії як зовнішніх так і внутрішніх 
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факторів. Зовнішні фактори впливають як на фінансову стійкість, 
так і на фінансовий стан у цілому. Тому виникає потреба у 
виявленні та ідентифікації зовнішніх факторів які впливають на 
фінансову стійкість підприємств, яку науковці відносять до одного з 
найважливіших завдань фінансового менеджменту, а ефективно 
проведена їх класифікація повинна не тільки перераховувати більшу 
кількість факторів, але й створити визначену систему, яка б 
враховувала їх всіх [2, с.35]. 

Термін «зовнішнє середовище» включає у себе різні аспекти: 
економічні умови господарювання; існуючі у суспільстві техніку й 
технології; платоспроможний попит споживачів; економічна, 
фінансова, кредитна політика законодавчої й виконавчої влади; 
соціальна й економічна ситуації у суспільстві тощо. Зазначені 
зовнішні фактори справляють вплив на всі аспекти виробничо-
фінансової діяльності підприємства і, через них, на його, фінансову 
стійкість [7, с.23]. 

До внутрішніх факторів відносять: галузеву належність суб`єкта 
господарювання; структура продукції (послуг), що випускається, її 
частка в загальному платоспроможному попиті; розмір сплаченого 
статутного капіталу; розмір і структура витрат; стан майна і 
фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви [9, с.43]. 

Проте не лише вплив цих факторів негативно впливає на 
діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму 
управління фінансовою безпекою та забезпечення відповідного 
рівня фінансової стійкості підприємств, які б могли протистояти 
постійним змінам в умовах господарювання. 

Таким чином, фінансова стійкість є важливим показником для 
підприємства і постійно повинна бути під контролем фінансових 
менеджерів. При цьому, з нашої точки зору, повинні враховуватися 
як внутрішні, так і зовнішні фактори впливу, вестися постійний 
моніторинг за показниками фінансової стійкості та оцінюватися 
вірогідність банкрутства за різними методиками. 
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РІВЕНЬ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ 
 
Головними показниками фінансової стабільності країни 

виступає обслуговування та погашення державного боргу у 
визначений термін. Якщо країна виконує такі вимоги, то перед нею 
відкривається у повному обсязі можливість отримання нових позик 
на вигідних умовах, а також за країною закріплюється імідж 
надійного позичальника.  

Перед Україною постає актуальне питання, щодо визначення 
сучасних проблем боргової безпеки країни. Тому що, боргова 
безпека – одна із найважливіших ланок фінансової безпеки, а також 


