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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розвитку теоретичних засад управлін-

ня фінансовою стійкістю підприємства як окремого поняття та 
як складової частини фінансового менеджменту. Побудовано 
інфологічну модель системи управління фінансовою стійкістю 
на мікрорівні. Обґрунтовано основні концептуальні положення, 
принципи та функції управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства в умовах ринкової турбулентності.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию теоретических основ управ-

ления финансовой устойчивостью предприятия как отдельного 
понятия и как составной части финансового менеджмента. По-
строена инфологическая модель системы управления финан-
совой устойчивостью на микроуровне. Обоснованы основные 
концептуальные положения, принципы и функции управления 
финансовой устойчивостью предприятия в условиях рыночной 
турбулентности.
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ANNOTATION
The article is devoted to the theoretical foundations of man-

agement of enterprise’s financial stability as a separate concept 
and as an integral part of financial management. An infological 
model of management of enterprise’s financial stability at the micro 
level was developed. The basic conceptual provisions, principles 
and functions of management of enterprise’s financial stability in 
conditions of market turbulence were reasoned.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки невизначеність середовища 
господарювання виникає на тлі кризових явищ. 
Посилюється хаотичність змін і турбулентність 
ринків, що вимагає адекватного здійснення 
господарської діяльності підприємства, дина-
мічного розвитку і протидії несприятливим 
внутрішнім і зовнішнім факторам. Зазначене 
обумовлює необхідність діагностики кризових 
явищ на підприємстві для забезпечення його 
фінансової стійкості та прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо управління кризо-

вими явищами, комплекс яких формує управ-
ління фінансовою стійкістю на мікрорівні.

Управління фінансовою стійкістю підприєм-
ства належить до найактуальніших економіч-
них проблем в умовах ринкової турбулентності, 
оскільки недостатня фінансова стійкість може 
призвести до неплатоспроможності суб’єкта 
господарювання та відсутності в нього коштів 
для розвитку діяльності, а надлишкова буде 
перешкоджати функціонуванню, обтяжуючи 
витрати підприємства запасами й резервами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти сутності фінансової стій-
кості підприємства розглядалися у працях відо-
мих учених: М. Жовтопуп, М. Заюкової, І. Кос-
тирко, В. Кремень, Л. Лахтіонової, І. Манько, 
О. Мельник, Л. Наумової, А. Поддєрьогіна, 
О. Сметанюк та інших. Питанням управління 
фінансовою стійкістю на мікрорівні при-
свячені праці Н. Бородіної, Г. Васильченко, 
Ю. Вердієвої, О. Гарасюк, О. Гукової, Л. Докі-
єнко, С. Єлецьких, О. Іваницької, А. Кірова, 
О. Кузенко, І. Приймак, М. Штейкіної та 
інших. Проте аналіз міри розробленості питань 
управління фінансовою стійкістю підприєм-
ства в умовах ринкової турбулентності показує, 
що, незважаючи на значну увагу вітчизняних і 
зарубіжних учених до цієї проблеми, багато її 
аспектів досі досліджені недостатньо та потре-
бують подальших наукових розробок.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в обґрунтуванні науково-теоретич-
них підходів до визначення сутності управління 
фінансовою стійкістю на мікрорівні та розробці 
теоретико-прикладних засад щодо його здій-
снення в умовах ринкової турбулентності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стійке функціонування та розвиток підприєм-
ства в умовах ринкової турбулентності визна-
чається, насамперед, спроможністю суб’єкта 
господарювання адекватно реагувати на зміни 
внутрішнього й зовнішнього середовища, що 
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знаходить своє відображення в ефективному 
управлінні фінансовою стійкістю. Таке управ-
ління передбачає підготовку та реалізацію раці-
ональних управлінських рішень щодо забезпе-
чення фінансової стійкості на мікрорівні.

В основу діючої практики управління фінан-
совою стійкістю на мікрорівні покладено фун-
даментальні концепції фінансового менедж-
менту, кожна з яких знайшла відображення 
у визначенні сутності поняття «управління 
фінансовою стійкістю підприємства» сучасними 
науковцями, що згруповано за кінцевою метою 
управління у таблиці 1.

Аналіз літературних джерел свідчить про 
те, що більшість вчених розглядає управління 
фінансовою стійкістю на мікрорівні як діяль-
ність або методичний інструментарій, що здій-

снюють вплив на діяльність підприємства. 
Причому метою такого управління науковці 
визначають: забезпечення безперебійної діяль-
ності підприємства, розвиток фінансових від-
носин або самого підприємства, відновлення 
фінансової рівноваги або фінансової стійкості, 
забезпечення достатніми джерелами фінансу-
вання, збереження задовільного фінансового 
стану, зростання вартості підприємства тощо.

При розгляді сутності поняття «управління 
фінансовою стійкістю підприємства» ми вихо-
дитимемо з того, що управління в найширшому 
філософсько-соціологічному плані є особливого 
виду діяльність, здійснювана в різних, досить 
складних, матеріальних і нематеріальних сис-
темах. Суть цієї діяльності полягає в тому, щоб 
за допомогою цілеспрямованих дій спрямову-

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «управління фінансовою стійкістю підприємства»

Автор Характеристика поняття Кінцева мета

Н.М. Бородіна 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це 
важливе завдання менеджменту протягом періоду функці-
онування підприємства, що полягає у забезпеченні неза-
лежності від зовнішніх контрагентів (зовнішня фінансова 
стійкість) та раціональності покриття активів джерелами їх 
фінансування (внутрішня фінансова стійкість) [1, с. 185].

Незалежність від 
зовнішніх контрагентів і 
забезпеченість джерелами 
фінансування

Г.В. Васильченко 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це 
сукупність процесів, які підпорядковуються системі прин-
ципів та методів розроблення і реалізації управлінських 
рішень, спрямованих на розвиток фінансових відносин 
суб’єкту господарювання, що визначаються формуванням, 
розподілом та використанням його фінансових ресурсів 
внаслідок ведення господарської діяльності [2, с. 46].

Розвиток фінансових 
відносин

Ю.М. Вердієва 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це 
сукупність форм та методів реалізації процедур, спрямова-
них на збереження стійкості та конкурентоспроможності 
суб’єкта господарювання на ринку [3, с. 87].

Збереження фінансової 
стійкості та конкуренто-
спроможності

О.А. Гарасюк, 
К.В. Богачевська 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це мис-
тецтво забезпечення безперебійної діяльності підприємства 
та наявності достатньої частки власних коштів, а також 
рівномірного їх використання, розміщення та накопи-
чення для підтримання фінансової стійкості на довгостро-
ковий період. [4, с. 231].

Забезпечення 
безперебійної діяльності 
підприємства

Л.М. Докієнко, 
С.Я. Єлецьких 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це сис-
тема принципів та методів розробки і реалізації управлін-
ських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану 
фінансових ресурсів і активів, їх формування та розпо-
ділу, яка б дозволила підприємству розвиватися на основі 
зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспро-
можності і кредитоспроможності та забезпечення і підтри-
мання його фінансової рівноваги [5, с. 8; 6, с. 45].

Розвиток підприємства

О.Л. Кузенко

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це про-
цес планування, аналізу, організації, мотивації, контролю, 
пов’язаний із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів 
їх формуванням і розподілом, який дозволяє підприємству 
досягти необхідного рівня фінансової стійкості [7, с. 156].

Досягнення необхідного 
рівня фінансової 
стійкості

І.І. Приймак 

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це система 
принципів і методів розробки та реалізації управлінських 
рішень щодо формування і розподілу фінансових ресурсів з 
метою забезпечення зростання вартості підприємства та його 
фінансової стійкості в довгостроковому періоді [8].

Зростання вартості 
підприємства

М.В. Штейкіна

Управління фінансовою стійкістю підприємства – це сис-
тема управлінських заходів у системі фінансового менедж-
менту, що спрямована на прогнозування фінансової кризи, 
виявлення її на ранніх стадіях і відновлення фінансової 
рівноваги, в результаті чого підприємство здатне досягати 
завдань діяльності, зберігати конкурентоспроможність і 
своєчасно відповідати за своїми зобов’язаннями [9, с. 152].

Відновлення фінансової 
рівноваги

Складено автором на основі [1-9]
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вати функціонування і розвиток (якщо такий є) 
того або іншого об’єкта відповідно до програми, 
заданої суб’єктом, що управляє, не допускаючи 
істотних відхилень від неї, або, навпаки, забез-
печувати зміну об’єкту, його стану, положення, 
будь-яких ключових параметрів відповідно до 
управлінської програми [10, с. 3].

Вважаємо, що в умовах ринкової турбу-
лентності управління фінансовою стійкістю 
підприємства варто розглядати як сукупність 
скоординованих та цілеспрямованих заходів і 
дій щодо розробки та реалізації управлінських 
рішень зі збереження задовільного фінансового 
стану, завдяки якому забезпечуються струк-
турна цілісність підприємства та можливість 
продовження основної діяльності. Наслідком 
управління фінансовою стійкістю є можли-
вість збереження підприємства від руйнування 
та максимізація його вартості, адже зростання 
вартості й продовження основної діяльності при 
незадовільній фінансовій стійкості неможливе 
з причини високого ризику руйнування бізнесу 
при банкрутстві підприємства.

В умовах ринкової турбулентності голов-
ною метою управління фінансовою стійкістю є 
досягнення задовільного фінансового стану під-
приємства та мінімізація розмірів зниження 
його ринкової вартості, що викликані кризо-
вими явищами.

Управління фінансовою стійкістю підприєм-
ства спрямоване на вирішення таких основних 
завдань [1, с. 185-186]:

1. Своєчасна діагностика передкризового 
фінансового стану підприємства та прийняття 
необхідних превентивних заходів щодо попе-
редження фінансової кризи. Це завдання реа-

лізується шляхом здійснення постійного моні-
торингу фінансового стану підприємства та 
факторів внутрішнього й зовнішнього середо-
вища, що здійснюють найбільш істотний вплив 
на результати господарської діяльності.

2. Усунення неплатоспроможності підприєм-
ства. В окремих випадках реалізація тільки цього 
завдання дозволяє уникнути поглиблення фінан-
сової кризи та отримати необхідний запас часу для 
реалізації інших заходів із забезпечення фінансо-
вої стійкості. Разом з тим необхідно пам’ятати, 
що порушення платоспроможності – це лише 
один із зовнішніх симптомів прояву кризових 
явищ на підприємстві, тому усунення неплато-
спроможності має здійснюватися не стільки за 
рахунок «латання дірок», скільки шляхом усу-
нення причин, що її викликають.

3. Мінімізація негативних наслідків кризо-
вих явищ на підприємстві. Це завдання реа-
лізується шляхом закріплення позитивних 
результатів виведення підприємства зі стану 
фінансової кризи та стабілізації якісних струк-
турних перетворень його господарської діяль-
ності з урахуванням її довгострокової перспек-
тиви. Ефективність заходів щодо подолання 
негативних наслідків кризових явищ оціню-
ється за критерієм мінімізації втрат ринкової 
вартості підприємства у порівнянні з докризо-
вим її рівнем.

Узагальнивши економічний зміст і призна-
чення, побудуємо інфологічну модель системи 
управління фінансовою стійкістю підприємства 
з використанням основних принципів загальної 
теорії менеджменту (рис. 1).

У системі управління фінансовою стійкістю 
підприємства, як у будь-якій системі, виділя-

 
 

ВХІД 

ВИХІД 

КЕРУЮЧА ПІДСИСТЕМА 

Джерела фінансових ресурсів 

КЕРОВАНА ПІДСИСТЕМА 

Реалізація управлінських рішень 

Фінансові ресурси Фінансові відносини 

Організаційна 
структура 
фінансової 

служби 

Працівники 
фінансової 

служби 
Фінансові 

інструменти 
Фінансові 

методи 

Фінансово-
економічна 
інформація 

Прийняття 
управлінських рішень 

Оцінка ефективності  
управлінських рішень 

Технічні засоби 
управління 
фінансами 

Збір інформації 

Результат 
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Складено автором самостійно
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ють керуючу підсистему (суб’єкт управління) 
та керовану підсистему (об’єкт управління). 
Суб’єкт системи управління завжди відіграє 
активну роль стосовно об’єкта. За допомогою 
сукупності виконуваних ним функцій суб’єкт 
змушує процеси, що відбуваються в об’єкті, 
розвиватися у відповідності із заданими параме-
трами. Водночас суб’єкт є похідним від об’єкту 
управління, адже його зміст і функції визнача-
ються останнім.

У системі управління фінансовою стійкістю 
підприємства важливими складовими є вхід, 
вихід і зв’язок між ними. Основними напря-
мами управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства на вході є: оцінка умов залучення фінан-
сових ресурсів; оцінка доступних фінансових 
каналів і величини фінансових ресурсів; оцінка 
необхідних фінансових запасів; оцінка транс-
формації фінансових запасів у фактори вироб-
ництва, які умовно можна розділити на три 
типи – матеріальні, нематеріальні та фінансові. 

В якості основних напрямів управління фінан-
совою стійкістю підприємства на виході слід 
розглядати: оцінку ефективності трансформації 
факторів виробництва у витрати; оцінку клю-
чових фінансових показників за результатами 
діяльності підприємства; оцінку ефективності 
розподілу доходів у відповідності зі стратегіч-
ними планами та очікуваннями; виявлення 
факторів успіху та проблем при забезпеченні 
фінансової стійкості [11, с. 83-84]. Основний 
процес перетворює вхід у вихід. Це діяльність 
суб’єкта управління, що забезпечує фінансову 
стійкість підприємства. Зворотний зв’язок 
виявляється у роботі, що пов’язана з прийня-
тим управлінським рішенням, метою якого є 
зближення входу та моделі виходу.

Прийняття, реалізація та оцінка ефектив-
ності управлінських рішень є складовими про-
цесу управління фінансовою стійкістю під-
приємства, який, на нашу думку, доцільно 
розглядати як сукупність циклічних дій, 
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Рис. 2. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства
Складено автором на основі [12, с. 334]
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пов’язаних з виявленням факторів, що вплива-
ють на фінансову стійкість, а також пошуком 
і виконанням прийнятих фінансових рішень 
щодо її забезпечення.

Послідовність етапів процесу управління 
фінансовою стійкістю підприємства відобра-
жено на рисунку 2. Зазначений процес містить 
три основні етапи:

І. Підготовчий етап. Даний етап включає 
визначення місії та обґрунтування завдань 
управління фінансовою стійкістю, аналіз фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, 
що дестабілізують фінансову стійкість. На 
цьому етапі вибирають методи та принципи, 
прийнятні для управління фінансовою стій-
кістю. На основі методів і принципів розробля-
ються сценарії підтримки фінансової стійкості, 
у тому числі – оптимістичний, реалістичний, 
песимістичний.

ІІ. Аналітичний етап. Даний етап забезпечує 
пошук інформації та підбір даних, необхідних 
для реалізації обраних сценаріїв забезпечення 
фінансової стійкості, моніторинг параметрів 
фінансової стійкості, розрахунок відповідних 
показників та їх подальший аналіз, порівняння 
отриманих показників з нормативами та вияв-
лення відхилень.

ІІІ. Етап прийняття та реалізації рішень. 
Даний етап забезпечує аналіз відхилень і 
подальше прийняття й реалізацію рішень щодо 
вибору сценарію дій (оптимістичного, реаліс-
тичного або песимістичного). Якщо в ході ана-
лізу з’ясувалося, що показники відповідають 
нормативам, вибирається оптимістичний сце-
нарій і виконується повернення до шостої дії, 
що означає продовження моніторингу. Якщо у 
ході аналізу виявилося, що показники відпові-
дають реалістичному сценарію, то вживаються 
профілактичні заходи. Якщо в ході аналізу 
з’ясувалося, що показники відповідають песи-
містичному сценарію, то розробляються і вжи-

ваються заплановані для даної ситуації анти-
кризові заходи.

В умовах ринкової турбулентності, що супро-
воджується посиленням впливу ділових очіку-
вань та / або перспектив розвитку підприємства 
на фінансові результати, підвищення чутливості 
суб’єкта господарювання до змін внутрішнього 
і зовнішнього середовища внаслідок глобалі-
зації економічного простору, виникає необхід-
ність впровадження нової концепції управління 
фінансовою стійкістю на мікрорівні.

Нова концепція управління фінансовою стій-
кістю підприємства повинна враховувати тур-
булентність ринків та ґрунтуватися на принци-
пах, відображених у таблиці 2.

Виокремлення концептуальних засад і 
принципів сприяють реалізації оперативних 
(співставлення надходження і витрачання 
грошових коштів в результаті господарської 
діяльності), координаційних (аналіз потреби у 
фінансових ресурсах та їх структурування за 
джерелами фінансування, визначення опти-
мальної структури капіталу) та контрольних 
(врахування середньозваженої вартості капі-
талу, фінансового левериджу, ліквідності й 
платоспроможності, результативності та ефек-
тивності витрачання грошових коштів) функ-
цій управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства [14, с. 158].

Застосування концепції управління фінан-
совою стійкістю підприємства на основі враху-
вання турбулентності ринків дозволяє пов’язати 
ефективність управління фінансовою стійкістю 
у короткостроковому періоді залежно від фак-
торів середовища функціонування із забезпе-
ченням фінансової стійкості у довгостроковому 
періоді, що оцінена з урахуванням перспектив 
розвитку суб’єкта господарювання.

Висновки з проведеного дослідження. 
В умовах ринкової турбулентності запорукою 
ефективного функціонування підприємства є 

Таблиця 2
Принципи управління фінансовою стійкістю підприємства, що враховує турбулентність ринків
№ 
з/п Назва Характеристика

1. Принцип гнучкості

Передбачає, що управління фінансовою стійкістю повинно містити 
елементи, що відповідають за врахування впливу змін внутрішніх і 
зовнішніх факторів середовища функціонування на фінансові резуль-
тати діяльності підприємства.

2. Принцип багатоваріантності 
(поліелементності)

Полягає в тому, що ефективність управління фінансовою стійкістю є 
результатом взаємодії ключових факторів, що відображають основні 
напрями діяльності підприємства.

3. Принцип збалансування 
результатів

Передбачає, що взаємозв’язок факторів фінансової стійкості визна-
чає необхідність їх збалансування та побудови управління фінансової 
стійкості підприємства як єдиної системи.

4.
Принцип динамічної 
різноманітності структури 
капіталу

Означає, що управління фінансовою стійкістю має безперервний 
характер і повинно спрямовуватися на досягнення стратегічних цілей 
фінансового менеджменту підприємства шляхом зміни комбінації 
структури капіталу за джерелами й обсягами фінансування.

5. Принцип невизначеності

Полягає в тому, що в процесі управління фінансовою стійкістю під-
приємство стикається з проблемою невизначеності щодо кількості та 
якості інформації з приводу конкретного фактора середовища функці-
онування.

Складено автором на основі [13, с. 232-234]
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управління фінансовою стійкістю. Постійне 
виникнення кризових явищ, посилення хао-
тичності змін і турбулентності ринків, підви-
щення чутливості суб’єктів господарювання 
до змін у внутрішньому й зовнішньому серед-
овищі обумовлюють необхідність врахування 
комплексу запропонованих теоретичних поло-
жень з управління фінансовою стійкістю під-
приємства в його практичній діяльності, що 
дозволить забезпечити: по-перше, моніторинг 
та аналіз фінансової стійкості; по-друге, ана-
ліз причинно-наслідкових зв’язків між показ-
никами, що вимірюють фінансову стійкість; 
по-третє, організацію діяльності підприємства 
щодо забезпечення фінансової стійкості з ура-
хуванням досягнутих результатів.
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