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ки соціально-економічних територіальних систем, у яких
реалізуються державні цільові програми, що не поши-
рюються на всю країну та не спрямовані на окремі ад-
міністративні регіони. Передбачає вирішення конкрет-
них проблем та діє на період, зазначений у певній дер-
жавній цільовій програмі.

Висновки та перспективи подальших розвідок З ме-
тою забезпечення дослідження державного управління
регіональним розвитком країни узгодженим, системати-
зованим та концептуально єдиним понятійним апара-
том було надане визначення 49 понять, що можуть по-
значатися 60-ма термінами (наприклад, такі терміни як
«державне управління регіонами» та «державне управ-
ління розвитком регіонів країни» мають в основі спільне
поняття). Подальші дослідження у цьому напрямку по-
винні бути спрямовані на розширення понятійного апа-

рату державного управління регіональним розвитком
шляхом його доповнення термінами, що можуть актив-
но використовуватися при дослідженні цього суспільно-
го явища або при розробленні більш досконалих ме-
ханізмів його реалізації.
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Дослідники виділяють різні види стійкості підприє-
мства, об’єднанні за характерними ознаками. Фінансо-
ву стійкість підприємства, як головного компонента
загальної стійкості, ототожнюють зі стабільним розвит-
ком підприємства в цілому та пов’язують з його еконо-
мічною безпекою.

Метою статті є уточнення категорії «фінансова
стійкість» промислового підприємства з урахуванням су-
часного стану розвитку ринкових відносин.

У процесі проведеного дослідження було вивчено
різні трактовки поняття «фінансова стійкість підприєм-
ства», підходи до визначення даної категорії. У науко-
вих літературних джерелах наведено характеристики
фінансової стійкості як комплексного, багатофакторного
поняття. Авторське бачення щодо основних узагальне-
них ознак цієї категорії подано на рис. 1.

Таким чином, виділені шість основних ознак розг-
лядуваного поняття характеризують його з різних сторін.
Слід погодитися з тим, що фінансова стійкість забезпе-

чує стабільність діяльності підприємства, як це зазначе-
но у роботах Волкової О. Н. Ковальова В. В. [1, с. 256].
Дійсно, у довгостроковій перспективі стійкість підприє-
мства обумовлюється його стабільним фінансовим ста-
ном, інвестиційним кліматом, виробничим процесом.

Фінансова стійкість підприємства гарантує збережен-
ня його платоспроможності і кредитоспроможності [2, с.
396; 3]. Цілком зрозуміло, що раціональна структура кап-
італу підприємства дозволить вчасно сплачувати за не-
відкладними борговими зобов’язаннями, при цьому
діяльність підприємства може розширюватися за рахунок
позикових кредитних ресурсів. Отже, фінансово стійке
підприємство має переваги над іншими суб’єктами госпо-
дарювання в отримані кредитних ресурсів, інвестиційних
коштів, підборі постачальників сировини, персоналу тощо.
Також фінансову стійкість пов’язують з іншими аспекта-
ми фінансового стану підприємства, що є логічним, вихо-
дячи із сутності даної категорії: з рентабельністю діяльності,
інвестиційною привабливістю, ліквідністю балансу.

Для того, щоб підприємство стабільно розвивало-
ся, потрібно підтримувати фінансову стійкість при будь-
яких ринкових коливаннях, циклічності діяльності, тоб-
то в умовах ризикових ситуацій, що доводять у своїх
роботах Валігура Н. М., Іваницька О. В., Олексєєва А.
І., Савицька Г. В. та інші дослідники [2, с. 396; 4, с. 6].
У наукових працях визначається, що стійкість має
підтримуватися у рамках припустимого ризику, тобто
ризику, який можна передбачити заздалегідь.

Наступною ознакою фінансової стійкості, яка пе-
ретинається з попередньою, виділено вміння підтриму-
вати стабільність в умовах зміни внутрішнього і зовніш-
нього середовища [5]. Вкрай важливим є адаптація до
негативної дії факторів у динамічному оточенні, вміння
вчасно їх прогнозувати, пристосовуватися до нових гос-
подарських реалій, особливо в умовах кризи (економі-
чної, фінансової, політичної тощо).

М.С. Кравченко
м. Маріуполь

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Основні ознаки фінансової стійкості підприємства
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Фінансова стійкість визначається ефективним ви-
користання фінансових ресурсів підприємства [2, с. 443;
4, с. 6]. Важливість цієї ознаки полягає у тому, що від
ефективності розподілу і використання цих ресурсів
залежить реалізація розширеного відтворення, бізнес-
проектів, програм розвитку, тобто усе фінансове поло-
ження підприємства у перспективі.

У статті під кутом впливу на фінансову стійкість
розглянуто інші види стійкості підприємства [6–8],
різноманіття яких можна об’єднати за такими ознака-
ми, як: впливовість факторів, часова ознака, функціо-
нальна спрямованість.

Найчастіше у джерелах інформації аналізують внут-
рішню, зовнішню і загальну стійкість (за впливовістю
факторів). Внутрішня стійкість, яка формується під
впливом дії факторів внутрішнього середовища підприє-
мства, забезпечує розширене відтворення на
підприємстві, яке досягається позитивною динамікою
основних економічних і фінансових показників. Зовні�
шня стійкість визначається стабільністю економічного
оточення – постачальників, покупців, конкурентів, дер-
жавних органів, фінансових установ тощо. Загальна
стійкість, яка складається відповідно з внутрішньої і
зовнішньої, характеризується постійним перевищенням
надходжень коштів над їх витрачанням.

За часовою ознакою виділяють тактичну і стратегічну
стійкість. Тактична забезпечується балансом між поточни-
ми ресурсами, які підприємство отримує, і ресурсами, які
споживає, з урахуванням циклічності попиту. Стратегічна
спрямована на досягнення довгострокових цілей в умовах
ризику і невизначеності та забезпечується відповідністю
темпів розвитку підприємства і темпів розвитку ринку.

За функціональною спрямованістю досліджують
такі види стійкості підприємства:

— економічна — забезпечення рентабельної вироб-
ничої і збутової діяльності на основі адаптації до пост-
ійних внутрішніх і зовнішніх змін, при безперервному
вдосконаленні. Авторське бачення зводиться до того, що
економічна стійкість — це комплексний показник, який
складається з таких видів стійкості, як виробнича, тех-
нологічна, організаційна тощо, оскільки економіка
підприємства тісно пов’язана з виробничим та іншими
процесами діяльності;

— соціальна, яка передбачає стійкість кадрового
складу підприємства, що базується на мотивації персо-
налу, наявності соціальної захищеності, поліпшенні умов
праці. Соціальну стійкість нерідко ототожнюють з кад-
ровою;

— організаційна характеризується рівнем організації
виробництва, управління персоналом, внутрішніх ре-
сурсів, зовнішніх відносин підприємства з суб’єктами
господарювання;

— техніко�технологічна залежить від техніки, яка
використовується, її продуктивності, відповідності
новітнім розробкам, енергомісткості та здатності впро-
ваджувати прогресивні технології виробництва для за-
безпечення конкурентних переваг;

— маркетингова розглядається як сукупність мар-
кетингових стратегій, націлених на отримання інфор-
мації щодо попиту на продукцію, ринкових змін, ефек-
тивності рекламної діяльності, реагування на маркетин-
гові ризику;

— екологічна — визначає мінімізацію забруднення
підприємством природного середовища у процесі гос-
подарської діяльності на основі використання ресурсо-
і енергозберігаючих технологій, фільтрів для очищення
повітря, води, реагування на екологічні ризики;

— ресурсна включає задачі раціонального викорис-
тання матеріальних, трудових, фінансових, інформацій-
них, природних та інших ресурсів підприємства в умо-
вах їх обмеженості;

— інноваційна характеризується необхідністю впро-
вадження у виробництво досягнень науки і техніки,
нововведень, проведення науково-дослідних і конструк-
торських робіт;

— зовнішньоекономічна передбачає наявність пост-
ійних зв’язків на зовнішніх ринках, що забезпечують
експорт продукції, залучення інвестиційних ресурсів,
імпорт матеріалів, обладнання.

Безпосередньо вплив розглянутих видів стійкості на
фінансову стійкість підприємства наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Вплив різновидів стійкості на фінансову

стійкість підриємства

Слід зазначити, що крім розглянутих видів стійкості
можна виділити операційну, інвестиційну і фінансову (за
видами діяльності). Деякі автори досліджують комуні-
каційну, політичну, відтворювальну, спадкову (запас
міцності, досягнутий у попередні періоди) стійкість [7].

Усі види стійкості тісно пов’язані між собою: кад-
рова та інформаційна (забезпеченість підприємства ком-
п’ютерною технікою) стійкість виступають структурни-
ми елементами економічної стійкості.

Виявлений взаємозв’язок між видами стійкості
підприємства представлено на рис. 2.
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Отже, як видно з рис. 2, виробнича стійкість
підприємства, яка забезпечується безперебійністю
операційної діяльності промислового підприємства,
ступенем використання виробничої потужності, на-
явністю постійних замовлень на продукцію, що ви-
пускається, значною мірою залежить від таких виді
стійкості підприємства, як: організаційна, техніко-
технологічна, інвестиційна і інноваційна, оскільки ці
види стійкості визначають ефективність виробничо-
го процесу і здатність конкурувати в ринкових умо-
вах. У свою чергу техніко-технологічна стійкість за-
лежить від необхідності і доцільності оновлення ви-
робничих основних фондів на певній стадії розвитку
підприємства.

У процесі аналізу і узагальнення матеріалу з пи-
тань сутності фінансової стійкості підприємства [1–8]
встановлено умови, за яких досягається даний вид
стійкості:

— стабільне перевищення доходів над витратами;
— рівновага активів і капіталу при зміні середовища;
— наявність нерозподіленого прибутку;
— зростання прибутку і капіталу;
— збалансованість фінансових потоків.
Слід зазначити, що фінансова стійкість підприєм-

ства також розглядається як безперервний процес транс-
формації капіталу [9, с. 5], з чим варто погодитися і
підкреслити, що дана категорія повинна досліджувати-
ся у динаміці основних процесів і сфер діяльності, які
відбуваються на підприємстві, оскільки цей вид стійкості
забезпечує їх реалізацію.

Отже, з урахуванням вище зазначеного у даній ро-
боті запропоноване авторське визначення категорії
«фінансова стійкість підприємства», яке узагальнює у
собі наступне інформаційне подання: за рахунок чого
підтримується і від чого залежить фінансова стійкість;
умови, за яких досягається; її необхідність і період, на
який розповсюджується дія цього процесу:

фінансова стійкість підприємства — характеристи-
ка фінансового стану підприємства, що залежить і впли-
ває на усі сфери його діяльності, забезпечуючи реаліза-
цію стратегій розвитку, досягається на основі ефектив-
ного управління капіталом і рухом коштів та дозволяє
стабільно розвиватися в існуючих ринкових умовах у
довгостроковій перспективі.

Таким чином, усі види стійкості і безпосередньо
фінансова стійкість підприємства у контексті забезпе-
чення ефективності діяльності у стратегічному масштабі
повинні стати об’єктами постійного моніторингу зі сто-
рони управлінського персоналу підприємства. Стійкість
розвитку промислового підприємства необхідно оціню-
вати на основі аналітичних процедур з урахуванням
особливостей його діяльності і цілей, які необхідно ре-
алізувати у запланованому періоді.
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