
«Молодий вчений» • № 4 (44) • квітень, 2017 р. 678

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

УДК 338

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Косарєва І.П., Бут А.С.
Харківський інститут фінансів 

Київського національного торговельно-економічного університету

В сучасних умовах діяльності підприємств, особливо за умов фінансової кризи та соціально-політичної 
нестабільності в країні перед підприємствами стоїть складна задача – забезпечення стійкого та ефек-
тивного функціонування. Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з найвагоміших 
функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, яка досить тісно пов’язана з іншими си-
стемами управління. Звичайно, що не лише вплив зовнішніх факторів негативно впливає на діяльність 
підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та забезпечен-
ня відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, які б могли протистояти постійним змінам в 
умовах господарювання. Визначення основних складових механізму управління фінансовою стійкістю 
підприємства відноситься до числа найбільш важливих і актуальних на сьогодні проблем, оскільки 
недостатність фінансової стійкості може призвести до неплатоспроможності підприємства, руйнування 
стратегічного потенціалу та загрози його фінансовій безпеці.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, управління фінансовою стійкістю, механізм управління, 
ефективність діяльності, збалансованість.
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Постановка проблеми. Умовою стійкого 
розвитку підприємства в цілому є його 

ефективна господарська діяльність, спрямована 
на забезпечення стабільності, розвитку й досяг-
нення визначених цілей. 

Безперечно, управління фінансовою стійкіс-
тю підприємства насамперед пов’язане з управ-
лінням капіталом підприємства, проте принцип 
системності, котрий широко використовується в 
ході здійснення фінансового аналізу, управлін-
ня фінансовою стійкістю підприємства поєднує 
в собі і управлінням доходами та витратами, і 
рухом активів, і управління грошових потоків та 
іншими аспектами діяльності підприємства. 

Тому, саме система управління фінансовою 
стійкістю підприємства є головною ланкою всієї 
діяльності, а так як на сьогоднішній день в умо-
вах кризи і соціально-політичної нестабільності 
підприємствам важко тримати рівень фінансової 
стійкості, то визначення механізму управління 
нею є досить актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
чаток досліджень з аналізу й оцінки фінансової 
стійкості підприємства відноситься до 60-х ро-
ків XX століття. Е. Альтман і У. Бівер робили 
спроби оцінки фінансового стану, орієнтовані, у 
тому числі, й на фінансову стабільність підпри-
ємств. В той же час окремі теоретичні та мето-
дичні аспекти управління фінансовою стійкістю 
підприємства розглядаються в наукових пра-
цях провідних науковців України: І.О. Бланка, 
В. Вітлінського, А.Е. Воронкової, І.В. Дем’яненко, 
В.М. Кочеткова, Л.О. Лігоненко, Ю. Ярошенка 
та інших, зарубіжних фахівців: М.С. Абрютіної, 
В.Г. Артеменка, М.В. Белендира, І.Т. Балабанова, 
Ван Хорна, О.В. Єфімової, Д. Ірвіна, Т.Р. Карлина, 
В.В. Ковальова, В.М. Родіонової, О.С. Стоянової.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Визначення процесу удо-
сконалення управління фінансовою стійкістю 
підприємства, як інструмента підвищення ефек-
тивності його функціонування.

Мета статті. Метою роботи є удосконалення 
системи управління фінансовою стійкістю через 
уточнення понятійного апарату та визначення 

процесу і основних елементів механізму управ-
ління фінансовою стійкістю підприємства.

Виклад основного матеріалу. Важливою пе-
редумовою забезпечення фінансової безпеки під-
приємства є якісний фінансовий менеджмент, що 
являє собою систему, яка складається з комп-
лексу дій, принципів, методів розробки та реа-
лізації управлінських рішень. Ефективне фінан-
сове управління дозволяє формувати ресурсний, 
виробничий, фінансовий, кадровий, технологіч-
ний, інноваційний потенціал та забезпечувати 
необхідний рівень кредитоспроможності підпри-
ємства і стабільний економічний розвиток в стра-
тегічній перспективі.

Отже, особливе значення в сучасних умовах по-
винно приділятись забезпеченню фінансової стій-
кості, що можливо за умов впровадження страте-
гічних підходів до управління підприємством.

Актуальним напрямом сталого функціонуван-
ня суб’єктів господарювання є розробка дієвого 
механізму управління фінансовою стійкістю під-
приємства. Для визначення поняття механізму 
управління фінансовою стійкістю підприємства, 
необхідно дослідити та дати чітке трактування та-
ким дефініціям, як «механізм управління підпри-
ємством» та «фінансова стійкість підприємства».

Щодо визначення економічної природи такого 
поняття, як фінансова стійкість, існує безліч то-
чок зору різних науковців (табл. 1).

Отже, фінансова стійкість підприємства є 
якісною характеристикою його фінансового ста-
ну і характеризується як здатність підприємства 
ефективно функціонувати та розвиватися, від-
значається достатнім рівнем забезпеченості фі-
нансовими ресурсами та ефективністю управлін-
ня ними, що забезпечує його платоспроможність, 
прибутковість та рентабельність.

Умовою життєдіяльності й основою стабіль-
ності стану підприємства в ринковій економіці є 
його стійкість. Ефективне управління фінансо-
вою стійкістю дає змогу підприємству адаптува-
тися до умов зовнішнього середовища та контр-
олювати ступінь його незалежності від зовнішніх 
джерел фінансування. Для цього необхідна по-
будова механізму забезпечення фінансової стій-
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кості підприємства з метою організації ефектив-
ної системи взаємодії всіх елементів, які беруть 
участь у процесі управління фінансовою стійкіс-
тю підприємства.

Механізм забезпечення фінансової стійкості 
слід визначити як систему форм, методів, прийо-
мів, важелів, норм і нормативів, а також норматив-
но-правового, інформаційного, програмно-техніч-

Таблиця 1
Визначення поняття «фінансової стійкості підприємства»  

в економічних літературних джерелах [3, 5, 8]
Автор Поняття

Великий еконо-
мічний словник

«Стійкість фінансова – стабільність фінансового положення, що виражається у збалансова-
ності фінансів, достатній ліквідності активів, наявності необхідних резервів»

Г.Б. Поляк «…економічною сутністю фінансової стійкості є забезпеченість запасів і витрат підприєм-
ства джерелами формування»

О.С. Стоянова
«Фінансова стійкість передбачає збіг чотирьох сприятливих характеристик: високої плато-
спроможності; високої ліквідності балансу; високої кредитоспроможності; високої рента-
бельності»

І.Т. Балабанов
«Фінансово стійким є господарюючий суб’єкт, який за рахунок власних коштів покриває 
кошти, вкладені в активи, не допускає невиправданої заборгованості та розраховується в 
термін за своїми зобов’язаннями»

Є.А. Уткін

«…фінансова стійкість не зводиться лише до платоспроможності. Для підтримання фінансо-
вої стабільності важливі не тільки абсолютні розміри прибутку, скільки показники рента-
бельності. В якості критерію стійкості фінансового стану може використовуватись вірогід-
ність банкрутства»

Г.В. Савицька 

«…здатнісь суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів та пасивів в мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, яка гаран-
тує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в межах допустимого 
рівня ризику»

Н.А. Мамонтова 

«…економічний стан підприємства, за якого забезпечується стабільна фінансова діяльність, 
постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне 
управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продук-
ції, розширення та оновлення виробництва»; «…свідчить про забезпеченість підприємства 
власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрями розміщення».

Рис. 1. Основні складові механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [1, 2, 4]

Мета і завдання управління фінансовою стійкістю підприємств

Механізм управління фінансовою стійкістю підприємств

Елементи 
забезпечення

Аналіз політики 
управління 

підприємством

Вибір інструментів 
управління фінансовою 
стійкістю підприємства

Управління 
ризиком

Інформаційно-
аналітичне

Програмно-
технічне

Нормативно-
правове

Кадрове

Політика управління 
обсягами діяльності

Політика управління 
активами

Політика управління 
капіталом

Політика управління 
грошовими потоками

Стратегія 
управління 
фінансовою 

стійкістю

Методи 
управління 
фінансовою 

стійкістю

Виявлення 
ризику

Вимірюва-
ння ризику

Контроль 
ризику

Моніторинг 
ризику

Планування і прогнозування результатів управління фінансовою стійкістю

Аналіз ефективності управління фінансовою стійкістю та розробка практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю
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ного та кадрового забезпечення, за допомогою яких 
на підприємстві досягається такий стан фінансових 
ресурсів, їх формування, розподілу та викорис-
тання, що дозволяє підприємству розвиватися на 
основі зростання прибутку та капіталу при збере-
женні платоспроможності та кредитоспроможності 
в умовах допустимого рівня ризику [6].

Механізм управління фінансовою стійкіс-
тю підприємства є частиною загальної системи 
управління підприємством, що забезпечує вплив 
на чинники, від яких залежить загальний резуль-
тат діяльності суб’єкта господарювання (рис. 1). 

Процес формування механізму управління 
фінансовою стійкістю підприємства можна пред-
ставити у вигляді послідовності пов’язаних між 
собою етапів (рис. 2).

Спільним для кожного етапу розробки механіз-
му управління фінансовою стійкістю є використан-
ня інструментів управління фінансовою стійкістю 
підприємства, тому при розробці схеми механізму 
управління доцільно було б вказати для кожного 
етапу процесу управління конкретний набір ін-
струментарію, що може бути використаний.

Сьогодні на підприємствах промисловості од-
нією з головних проблем є відсутність цілісної 
стратегії, спрямованої на забезпечення стійкості 
фінансової і господарської діяльності підприєм-
ства та стійкого розвитку у перспективі.

Процес реалізації визначеної головної мети 
механізму забезпечення фінансової стійкості 
підприємств повинен бути спрямований на вирі-
шення основних цілей та задач (табл. 2).

Таким чином, використання системи управ-
ління за цілями дозволяє фінансовому менедж-
менту більш ефективно розпізнавати наявні про-
блеми та розробляти заходи щодо їх усунення. 

Запропонована система цілей охоплює весь 
спектр проблем, пов’язаних з управлінням фі-
нансовою стійкістю по суті, оскільки як виявле-
но раніше управління нею полягає не тільки в 
оптимізації структури фінансових ресурсів, але 
й має забезпечити довгострокову ефективність 
використання наявних та потенційних ресурсів.

Висновки і пропозиції. Фінансова стійкість 
є однією з найважливіших характеристик фі-
нансово-економічної діяльності підприємства 

I ЕТАП
Визначення цілей, об’єктів, 

суб’єктів управління

ІІ ЕТАП
Виявлення елементів 
об’єкта управління

ІІІ ЕТАП
Визначення методів впливу 

на чинники управління

• об’єкти – діяльність підприємства, або його окремого 
підрозділу, певний виробничий процес,  фінансова 
діяльність, прибуток, фінансові ресурси;
• суб’єкти – керівники вищої ланки, фінансові 
менеджери, фінансові служби і відділи, аналітики з 
фінансової безпеки;
• ціль – забезпечення оптимального рівня фінансової 
стійкості підприємства.

• оцінка поточного стану та рівня фінансової стійкості;
• визначення та оцінка чинників, що впливають на 
елементи управління.

• застосування інструментарію управління фінансовою 
стійкістю;
• засоби, методи, важелі, способи здійснення.

IV ЕТАП
Розробка стратегії 

забезпечення фінансової 
стійкості підприємства

• узгодження цілі розробленої стратегії з загальною 
стратегією підприємства.

V ЕТАП
Реалізація стратегії

VІ ЕТАП
Моніторинг

• аналіз фінансової стійкості підприємства;
• контроль за виконанням завдань та досягнення цілі 
підприємства ( забезпечення оптимального рівня 
фінансової стійкості підприємства);
• коригування процесу реалізації стратегії.

Рис. 2. Послідовність етапів розробки механізму управління  
фінансовою стійкістю підприємства [7, 6]
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Таблиця 2
Цілі та завдання управління фінансовою стійкістю підприємства [9, 3, 4]

Тип цілі за пріоритетністю
Показники оцінки міри виконання цілі

основна допоміжна

Збалан-
сованість 
активів 
та паси-
вів

Достатність власного капі-
талу

Наявність та обсяг власного оборотного капіталу, величина власних 
та прирівняних до них оборотних активів, рівень забезпеченості 
власними оборотними активами господарської діяльності.

Гнучка структура капіталу Рівень маневреності власних оборотних активів, рівень поточної за-
безпеченості господарської діяльності оборотними активами.

Організація руху капіталу
Швидкість обороту поточних зобов’язань, в т.ч. кредиторської за-
боргованості з оплати праці та перед бюджетом, тривалість руху 
обороту сукупного капіталу.

Забезпеченість власного 
капіталу для фінансування 
оборотних активів

Рівень поточної забезпеченості господарської діяльності оборотними 
активами, рівень забезпеченості власними оборотними активами гос-
подарської діяльності, коефіцієнти завантаження оборотних коштів, 
обсяг надлишку (нестачі) робочого, функціонуючого капіталу та за-
гальних джерел формування запасів.

Збалан-
сованість 
доходів і 
витрат

Достатній рівень рента-
бельності

Рентабельність сукупного капіталу, чиста рентабельність власного 
капіталу, визначення факторів впливу на рентабельність власного 
капіталу за моделлю фірми Du Pont.

Зміна структури витрато-
місткості господарського 
процесу

Витратомісткість продукції, матеріало- та трудомісткість продукції, 
частка напівфабрикатів та імпортної складової в вартості готової 
продукції.

Збільшення обсягу товаро-
обороту

Обсяг валової, готової, товарної та реалізованої продукції, трива-
лість операційного та фінансового циклів.

Збалан-
сованість 
грошових 
потоків

Забезпечення платоспро-
можності та самофінансу-
вання

Поточна платоспроможність, коефіцієнт втрати (відновлення) плато-
спроможності, коефіцієнти поточної, швидкої та миттєвої ліквідності

Зниження дебіторської за-
боргованості

Оптимальний розмір дебіторської заборгованості, середній період 
інкасації дебіторської заборгованості та «вік» простроченої заборго-
ваності.

Забезпечення кредитоспро-
можності

Коефіцієнти обслуговування фінансового боргу, показник достатності 
грошового потоку, коефіцієнти стійкого та внутрішнього економічного 
зростання.

в умовах ринкової економіки. Якщо підприєм-
ство фінансово стійке, то воно має перевагу 
перед іншими підприємствами того ж профілю 
в залученні інвестицій, в одержанні кредитів, 
у виборі постачальників і в підборі кваліфіко-
ваних кадрів.

Нарешті, воно не вступає в конфлікт із дер-
жавою і суспільством, тому що виплачує вчас-
но податки в бюджет, внески в соціальні фонди, 
заробітну плату, а банкам гарантує повернення 
кредитів і сплату відсотків по них. 

Отже, наведена послідовність етапів реаліза-
ції механізму управління фінансовою стійкістю є 
ефективною та може застосовуватись у реальних 

умовах господарювання. Розроблені заходи по-
винні забезпечити стабільність функціонування 
та розвитку підприємства, що характеризується 
постійним зростанням прибутку, збереженням 
платоспроможності й кредитоспроможності, під-
триманням фінансової рівноваги в довгостроко-
вій перспективі.

У процесі реалізації механізму управління 
фінансовою стійкістю застосовуються такі ме-
тоди, як планування, оцінка та прогнозування. 
Виходячи із цього, напрямком подальших дослі-
джень є детальне вивчення зазначених методів 
та встановлення особливостей їх використання в 
процесі управління фінансовою стійкістю.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация 
В современных условиях деятельности предприятий, особенно в условиях финансового кризиса и со-
циально-политической нестабильности в стране перед предприятиями стоит сложная задача – обеспе-
чение устойчивого и эффективного функционирования. Управление финансовой устойчивостью пред-
приятия являются одним из наиболее значимых функциональных направлений системы финансового 
менеджмента, которая довольно тесно связана с другими системами управления. Конечно, не только 
влияние внешних факторов негативно влияет на деятельность предприятий, но и отсутствие эффек-
тивного механизма управления финансовой безопасностью и обеспечения соответствующего уровня 
финансовой устойчивости предприятий, которые бы могли противостоять постоянным изменениям в 
условиях хозяйствования. Определение основных составляющих механизма управления финансовой 
устойчивостью предприятия относится к числу наиболее важных и актуальных на сегодня проблем, 
поскольку недостаточность финансовой устойчивости может привести к неплатежеспособности пред-
приятия, разрушение стратегического потенциала и угрозы его финансовой безопасности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, управление финансовой устойчивостью, ме-
ханизм управления, эффективность деятельности, сбалансированность.
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THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE

Summary
In modern conditions of enterprises’ activities, especially in the financial crisis and socio-political instability 
in the country enterprises faced with a difficult task – to ensure sustainable and effective functioning. 
Management of financial stability of the company are one of the most important functional areas of 
financial management, which is closely linked with other management systems. Of course, not only the 
influence of external factors affects the activity of the enterprises, but the lack of an effective mechanism 
of management of financial security and ensure an appropriate level of financial stability of a company that 
could withstand the constant changes in the economic environment. Definition of the main components of 
the mechanism of management of financial stability of the enterprise is among the most important and 
urgent problems of today because of the lack of financial stability may lead to insolvency of the enterprise, 
the destruction of the strategic potential and threats to his financial security.
Keywords: financial stability of the enterprise, management of financial stability, management mechanism, 
efficiency, balance.


