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Анотація 
У статті проаналізовано особливості управління фінансовою стійкістю на мікрорівні в сучасних умовах, 

охарактеризовано основні проблеми в цій сфері фінансової діяльності підприємств, а також визначено основні 
цілі стратегічного управління фінансовою стійкістю.  
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Abstract 
The article analyzes the peculiarities of financial stability at the micro level in modern terms, described the main 

problems in the field of financial activity and the main goals of the strategic management of financial stability. 
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Вступ 
 

В сучасних умовах господарювання всі підприємства України  функціонують у економічних 
умовах, які постійно змінюються. Проте не лише вплив факторів зовнішнього середовища негативно 
впливає на діяльність підприємств, а й відсутність забезпечення відповідного рівня фінансової 
стійкості. Позитивні значення показників фінансової стійкості є підґрунтям для нормального 
функціонування підприємств і поступового зростання їх економічного потенціалу. Управління 
фінансовою стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві, 
необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства. Тому саме зараз, у час підвищення 
процесів глобалізації в економіці, забезпечення фінансової стійкості та управління нею є одним із 
пріоритетних завдань.  

Проблеми управління фінансовою стійкістю на підприємстві вивчали відомі вітчизняні та 
закордоні вчені: Білик М.Д., Поддєрьогін А.М., Донченко Т. В., Савицька Г.В., Тютюнник Г.М. та ін.            
[1 - 4; 6]. Проте особливості управління цим аспектом фінансового стану підприємства в сучасних 
умовах потребують подальшого дослідження й вдосконалення. 

 
Результати дослідження 

 
Управління фінансовою стійкістю підприємства є системою принципів та методів розроблення і 

реалізації управлінських рішень, пов'язаних із забезпеченням постійного зростання прибутку, 
збереженням платоспроможності і кредитоспроможності, підтриманням фінансової рівноваги. 

Слід відмітити, що на більшості підприємств України управління фінансовою стійкістю 
орієнтоване сьогодні на розв'язання короткострокових проблем. У цих умовах поширеними є зміни 
завдань, пріоритетів діяльності, рішень, наслідком чого є недосконалість структури показників 
фінансової стійкості, зниження її рівня.  

Тому на підприємстві має здійснюватися стратегічне управління фінансовою стійкістю. 
На нашу думку, процес стратегічного управління фінансовою стійкістю необхідно розглядати на 

основі економічних принципів, що адекватні умовам та особливостям на різних рівнях господарської 
діяльності. Враховуючи економічні можливості підприємств в умовах ринкового середовища, можна 
виділити принципи стратегічного управління фінансовою стійкістю суб'єкта господарювання. 

З врахуванням сутності та принципів управління фінансовою стійкістю підприємств формуються 
його стратегічні цілі. Зокрема, стратегічні цілі управління фінансовою стійкістю належать більшою 
мірою до напряму зміцнення становища підприємства в галузі, збереження і підвищення її 
довгострокових конкурентних позицій на ринку. 



До основних цілей управління фінансовою стійкістю можна віднести: 
- збалансування активів і пасивів (забезпечення достатності власного капіталу, гнучкої структури 

капіталу, організації руху капіталу); 
- збалансованість доходів і витрат (забезпечення достатнього рівня рентабельності, зміна 

структури витратомісткості господарського процесу, збільшення обсягу товарообороту); 
- збалансованість грошових потоків (забезпечення платоспроможності та самофінансування, 

зниження дебіторської заборгованості, забезпеченість кредитоспроможності [7]. 
Доцільно відзначити, що у системі управління фінансовою стійкістю важливу роль відіграє 

визначення головної мети, адже саме вона визначає концепцію розвитку підприємства, основні 
напрями його ділової активності та служить орієнтиром у середовищі ринкових перетворень. 

На нашу думку, головною метою управління фінансовою стійкістю підприємства є забезпечення 
фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій 
перспективі в межах допустимого рівня ризику. Відповідно, забезпечення високого рівня фінансової 
стійкості підприємства в процесі його розвитку та функціонування забезпечується формуванням 
оптимальної та гнучкої структури капіталу, забезпеченням постійної платоспроможності та 
ліквідності, збалансуванням грошових потоків, забезпеченням кредитоспроможності, забезпеченням 
оптимальної структури активів та постійним стабільним перевищення доходів над витратами. 

Стратегія управління фінансовою стійкістю має відповідати вимогам антикризового управління 
фінансами підприємства і передбачати раціоналізацію обігу обігових засобів та оптимізацію 
структури джерел їх фінансування; забезпечення своєчасного оновлення позаобігових активів і 
високу ефективність їх використання; вибір та реалізацію найефективніших шляхів розширення 
обсягів активів для забезпечення напрямів розвитку; забезпечення необхідного рівня 
самофінансування свого виробничого розвитку за рахунок прибутку, оптимізації податкових 
платежів, ефективної амортизаційної політики; забезпечення найефективніших умов і форм 
залучення позикових коштів відповідно до потреб підприємства [5].  

Головною проблемою ефективного управління фінансовою стійкістю, на нашу думку, є 
оптимальне розміщення капіталу підприємства. Від того, які асигнування вкладені в основні та 
обігові кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва і в сфері обігу, в грошовій та матеріальній 
формі, значною мірою залежать результати виробничо-фінансової діяльності й, відповідно, вся 
фінансова стійкість підприємства. 

Основою фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне використання 
оборотних коштів. Політика фінансування оборотних активів являє собою частину загальної політики 
управління його оборотними активами, що полягає в оптимізації обсягу та складу фінансових джерел 
їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу та достатнього 
рівня фінансової стійкості підприємства. Можна виділити три основні моделі управління оборотними 
коштами. 

Агресивний підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за рахунок власного і 
довгострокового позикового капіталу фінансуються необоротні активи, невелика частка постійної їх 
частини (не більше половини), в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу – 
переважна частина постійної і вся змінна частина оборотних активів. Така модель фінансування 
створює проблеми у забезпеченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. 
Разом з тим, вона дозволяє здійснювати операційну діяльність з мінімальною потребою у власному 
капіталі, а отже, забезпечувати найбільш високий рівень його рентабельності [2]. 

При агресивній моделі управління поточними активами й пасивами питома вага поточних активів 
у складі всіх активів висока, а період оборотності оборотних коштів тривалий. 

Агресивній моделі управління поточними активами відповідає агресивна модель управління 
поточними пасивами, при якій у загальній сумі пасивів переважають короткострокові кредити. При 
цьому у підприємства підвищується рівень ефекту фінансового важеля. Витрати підприємства на 
виплату відсотків по кредитах ростуть, що знижує рентабельність і створює ризик втрати ліквідності. 

Консервативний підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за рахунок власного 
капіталу і довгострокових зобов’язань повинні фінансуватися необоротні активи, постійна частина 
оборотних активів і близько половини змінної їх частини. Друга половина змінної частини оборотних 
активів повинна фінансуватися за рахунок короткострокового позикового капіталу. 

Такий тип політики фінансування оборотних активів забезпечує високий рівень фінансової 
стійкості підприємства (за рахунок мінімального обсягу використання короткострокових позикових 



коштів), однак збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування, що призводить до зниження 
рівня його рентабельності. 

Помірний (або компромісний) підхід до фінансування оборотних активів передбачає, що за 
рахунок власного і довгострокового позикового капіталу мають фінансуватися необоротні активи, 
постійна частина оборотних активів, в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу 
– весь обсяг змінної їх частини. Такий тип політики фінансування поточних активів забезпечує 
прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і рентабельність використання власного 
капіталу, наближену до середньоринкової норми прибутку на капітал 

Таким чином, суть політики управління оборотним капіталом полягає у визначенні достатнього 
рівня й раціональної структури поточних активів й у визначенні величини й структури джерел 
їхнього фінансування [3]. 

Загалом, можна сказати, що метою управління фінансовою стійкістю підприємства є підтримка 
його фінансової рівноваги, уникнення ризиків для інвесторів і кредиторів та оцінка його 
заборгованості.  

 
Висновки 

 
Таким чином, фінансова стійкість є найважливішою характеристикою фінансово-економічної 

діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно 
має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю та залучень інвестицій, в отриманні 
кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. 

Питання забезпечення фінансової стійкості є актуальним та важливим, так як проведення аналізу 
на підприємстві дозволить менеджерам приймати ефективні управлінські рішення з вибору стратегії 
забезпечення фінансового розвитку підприємства і призведе до стабілізації економічного стану та 
покращення фінансової стійкості підприємства.  

Політика управління фінансовою стійкістю підприємства повинна забезпечувати стійкість та 
платоспроможність підприємства як на короткострокові періоди так і на перспективу. В основі такої 
політики є необхідність постійного збалансування активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і 
негативних грошових потоків.  
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