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Вахович І. М., Олександренко І. В. теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств
Метою статті є дослідження підходів до визначення поняття «фінансова стабільність» та розробка комплексного підходу до розуміння сутності 
фінансової стабільності підприємств. Проаналізовані існуючі підходи до визначення економічного змісту фінансової стабільності, на основі чого 
виокремлено ключові характеристики зазначеної дефініції в розрізі різних наукових підходів. Систематизовано різні трактування змісту поняття 
«фінансова стабільність» за спільними характеристиками в чотири підходи: здатність протистояти кризовим явищам, здатність бути плато-
спроможним, здатність ефективно функціонувати, здатність бути фінансово стійким та забезпечувати рівновагу. На основі відображених під-
ходів обґрунтовано фінансову стабільність підприємства, складовими якої є захищеність від кризових явищ, ефективність функціонування, плато-
спроможність, фінансова стійкість і рівновага. У цілому, результати дослідження, відображені у статті, є фундаментом для подальшої розробки 
методики оцінювання рівня фінансової стабільності підприємств, визначення факторів впливу та розробки управлінських рішень її підвищення.
Ключові слова: кризові явища, платоспроможність, фінансова стабільність, фінансова стабільність підприємств, фінансова стійкість.
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Вахович И. М., Олександренко И. В. Теоретические подходы  

к определению финансовой устойчивости предприятий
Целью статьи является исследование подходов к определению по-
нятия «финансовая стабильность» и разработка комплексного под-
хода к пониманию сущности финансовой устойчивости предприятий. 
Проанализированы существующие подходы к определению экономи-
ческого содержания финансовой стабильности, на основе чего вы-
делены ключевые характеристики указанной дефиниции в разрезе 
различных научных подходов. Систематизированы различные трак-
товки содержания понятия «финансовая стабильность» по общим 
характеристикам в четыре подхода: способность противостоять 
кризисным явлениям, способность быть платежеспособным, способ-
ность эффективно функционировать, способность быть финансово 
устойчивым и обеспечивать равновесие. На основе представленных 
подходов представлено и обосновано, что составляющими финан-
совой стабильности предприятий являются защищенность от кри-
зисных явлений, эффективность функционирования, платежеспособ-
ность, финансовая устойчивость и равновесие. В целом, результаты 
исследования, отраженные в статье, являются фундаментом для 
дальнейшей разработки методики оценки уровня финансовой устой-
чивости предприятий, определения факторов влияния и разработки 
управленческих решений ее повышения.
Ключевые слова: кризисные явления, платежеспособность, финансо-
вая стабильность, финансовая стабильность предприятий, финансо-
вая устойчивость.
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Vakhovych I. M., Oleksandrenko I. V. Theoretical Approaches to Defining 

the Financial Sustainability of Enterprises
The aim of this article is to explore approaches to defining the concept of 
«financial stability» and to develop an integrated approach to understand-
ing the essence of the financial sustainability of enterprises. The available 
approaches to measuring the economic content of financial stability were 
analyzed, on the basis of which the key characteristics of the specified defini-
tion in the context of various scientific approaches were allocated. Various 
interpretations of the meaning of the concept of «financial stability» were 
systematized through the common characteristics in the following four ap-
proaches: ability to withstand shocks, ability to be solvent, ability to function 
effectively, ability to be financially sustainable and provide balance. On the 
basis of the presented approaches has been substantiated that components 
of the financial stability of enterprises are: protectability against crisis devel-
opments, efficiency of operation, financial stability and balance. In general, 
the results of the study, as reflected in the article, provide a basis for the 
further development of methods for estimating the level of financial stability 
of enterprises, determining factors of influence and developing managerial 
decisions for its increase.
Key words: crisis developments, solvency, financial stability, financial stability 
of enterprises, financial sustainability.
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Головною тенденцією становлення сучасного су-
спільства є трансформація зв’язків на міжнарод-
ному, національному, регіональному рівнях, що 

суттєво відображається на зміні правового, інформа-
ційного, економічного, соціального середовища функ-
ціонування суб’єктів господарювання. Наявність таких 
змін приводить до постійного моніторингу за діяльні-

стю суб’єктів господарювання з метою їх швидкої адап-
тації до нових умов функціонування. Підприємства, які 
не в змозі пристосуватись до нових умов і виконувати 
поставлені завдання, часто стають збитковими і не-
спроможними в подальшому продовжувати роботу. 
Відповідно збитковість роботи підприємств послаблює 
їх внутрішні фінансові можливості та змушує залуча-
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ти зовнішні (кредитні) ресурси для фінансування своїх 
потреб. При цьому зростання кредитних ресурсів по-
гіршує імідж підприємств на фінансовому ринку, змен-
шує їх фінансову стійкість, що в кінцевому результаті 
може призвести до їх банкрутства. На сьогоднішній 
день проблема банкрутства підприємств є гострою для 
усіх економічних суб’єктів та в цілому економіки регі-
ону та країни. Це підтверджується тим, що наявність 
підприємств-банкрутів збільшує рівень безробіття, 
зменшує виробництво в регіоні, доходи населення, бю-
джету, тощо. Підприємства, які в силу свого успішного 
функціонування здатні витримати будь-який вплив вну-
трішнього та зовнішнього середовища, навпаки, відігра-
ють вагому роль у розвитку регіону, що проявляється в 
їх можливості впливати на: покращення діяльності ін-
ших економічних суб’єктів; збільшення фінансових ре-
сурсів регіону; розвиток інфраструктури, інвестиційну 
та інноваційну активність регіону. 

Однією з вагомих характеристик підприємств на 
сучасному етапі розвитку є їх фінансова стабіль-
ність, за умов досягнення якої суб’єкти госпо-

дарювання матимуть змогу: по-перше, гнучко реагувати 
на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища; по-
друге, швидко пристосовуватись до нових умов функці-
онування; по-третє, прискорювати євроінтеграційні 
процеси в регіоні; по-четверте, сприяти соціально-
економічному розвитку регіону та країни в цілому.

В економічній літературі поняття «фінансова ста-
більність підприємств» використовується досить рідко. 
Науковці часто зосереджують увагу на фінансовій ста-
більності держави, банківської системи, фінансової сис-
теми, фінансових ринків, не надаючи важливого значен-
ня забезпеченню фінансової стабільності підприємств. 
Відповідно мало уваги приділено розробці комплексно-
го підходу до визначення її змісту, складових і факторів 
впливу. Зокрема економічний зміст фінансової стабіль-
ності підприємств досліджували такі учені: М. Д. Білик 
[2], Г. А. Бондар [14], А. Ф. Іонова [17], М. Я. Коробов [7], 
Н. А. Мамонтова [8], К. В. Орєхова [11], Т. Г. Рзаєва [14], 
В. М. Родіонова [15], Г. В. Савицька [16], Н. Н. Селез-
ньова [17], В. А. Федотова [15], О. С. Філімоненков [18],  
В. В. Шевчук [19]. Стабільність фінансової системи дер-
жави розглядали у своїх працях такі науковці, як П. В. Кал- 
лаур [5], В. В. Козюк [6], М. Фут [23], Ф. Мишкін [22],  
Т. Падо-Шіопа [24], І. В. Попов [13], Г. Шиназі [20]. Фінан-
сову стабільність комерційного банку досліджували у 
своїх працях В. П. Пантелєєв [12] і С. П. Халява [12], а фі-
нансову стабільність фінансових установ вивчав Е. Кро- 
кет [21]. А. А. Бахолдін [1] та Ц. Г. Огонь [10] досліджу-
вали проблеми забезпечення фінансової стабільно-
сті держави в цілому. В. К. Бурлачков [3], досліджуючи 
грошово-кредитну політику та причини світової фінан-
сової кризи, вивчав фінансову стабільність фінансових 
ринків та інститутів. 

Відповідно до цього метою статті є систематиза-
ція існуючих підходів до визначення фінансової стабіль-
ності та розробка комплексного підходу до розуміння 
сутності фінансової стабільності підприємств.

Беручи до уваги історичні аспекти виникнення по-
няття «фінансова стабільність», необхідно зазна-
чити, що цей термін найперше почав вживатися 

на початку 1990-х рр. [4], що було обумовлено виникнен-
ням фінансових криз, які порушували фінансові баланси 
країн. При цьому забезпечення фінансової стабільності 
було ключовим завданням урядів країн з метою подо-
лання кризових явищ в економіці. Згідно з цим фінансо-
ва стабільність передбачала такий стан країни, за якого 
забезпечується: безперебійне проведення розрахунків; 
довіра населення до фінансово-кредитних інститутів; 
стійкий стан на фінансових ринках; раціональне розмі-
щення грошових потоків; гнучкість управління фінан-
совими ризиками та здатність протистояти негативним 
проявам кризових явищ в економіці.

Узагальнюючи різні трактування змісту поняття 
«фінансова стабільність», що подаються вченими при 
розгляді різних об’єктів, та відсутність єдиної думки 
щодо його тлумачення, варто їх систематизувати та 
об’єднати за спільними характеристиками (табл. 1). 
Відповідно до цього виділено чотири підходи до тлума-
чення поняття «фінансова стабільність»:
 здатність протистояти кризовим явищам 

(В. К. Бурлачков [3], В. Козюк [6], Т. Падо-Шіопа 
[24], І. В. Попов [13], Г. Шиназі [20], фахівці на-
ціонального банку Республіки Казахстан [9]);

 здатність бути платоспроможним (Е. Крокет 
[21], А. Ф. Іонова [17], Ц. Г. Огонь [10] , В. М. Ро-
діонова [15], Г. В. Савицька [16], Н. Н. Селезньо-
ва [17], В. А. Федотова [15], О. С. Філімоненков 
[18]);

 здатність ефективно функціонувати (М. Я. Ко - 
робов [7], Н. А. Мамонтова [8], Ф. Мишкін [22], 
В. П. Пантелєєв [12], С. П. Халява [12]);

 здатність бути фінансово стійким та забез-
печувати рівновагу (А. Бахолдін [1], М. Д. Білик 
[2], Г. А. Бондар [14], П. В. Каллаур [5], М. Фут 
[23], Н. Ю. Невмержицька [2], К. В. Орєхова 
[11], О. В. Павловська [2], Н. М. Притуляк [2],  
Т. Г. Рзаєва [14], В. В. Шевчук [19]).

Таким чином, визначення фінансової стабільності 
як здатності протистояти кризовим явищам притаман-
но працям авторів: В. К. Бурлачкова [3], В. В. Козюк [6], 
Т. Падо-Шіопа [24], І. В. Попов [13], Г. Шиназі [20]. Зо-
крема В. В. Козюк подає таке визначення, як «глобальна 
фінансова стабільність», під якою розуміє такий стан 
фінансової системи, що забезпечуватиме довгостроко-
ве економічне зростання та створюватиме такі умови, 
що будуть протистояти кризовим явищам у банківсько-
му секторі, на валютних ринках та в цілому в економі-
ці. Згідно з цим варто відзначити, що будь-який об’єкт 
буде фінансово стабільним у випадку, якщо забезпечить 
умови, що здатні протистояти впливу кризових подій та 
явищ. Т. Падо-Шіопа [24] розглядає фінансову стабіль-
ність фінансової системи як її стан, спроможний витри-
мати усі негативні зміни, при цьому не порушуючи про-
цес перетворення заощаджень в інвестиції та грошові 
розрахунки в державі. На нашу думку, це визначення не 
є цілком повним, оскільки фінансова стабільність будь-
якого об’єкта є також запорукою економічного зростан-
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таблиця 1

підходи до трактування поняття «фінансова стабільність»

підхід Науковці Об’єкт фінансової 
стабільності Ключові характеристики

1-й підхід (здатність 
протистояти кризовим 
явищам)

В. В. Козюк [6] Фінансова система Наявність умов, що здатні запобігти 
кризовим явищам

Т. Падо-Шіопа [24] Фінансова система
Протистояти негативним впли-
вам та забезпечувати здійснення 
інвестицій

І. В. Попов [13] Фінансова система
Здатність протидіяти негативним 
економічним явищам та фінансова 
рівновага

Г. Шиназі [20] Фінансова система
Здатність швидко реагувати та 
вирішувати несподівані економічні 
події та явища

В. К. Бурлачков [3] Фінансові ринки  
та фінансові інститути

Здатність вчасно покривати 
можливі витрати

Фахівці національного банку 
Республіки Казахстан [9] Фінансова система Відсутність диспропорцій та нега-

тивних факторів функціонування

2-й підхід (здатність бути 
платоспроможним)

Ц. Г. Огонь [10] Держава Своєчасне виконання зобов’язань

В. М. Родіонова  
та В. А. Федотова [15] Підприємство Платоспроможність 

та кредитоспроможність

Г. В. Савицька [16] Підприємство Платоспроможінсть та інвестиційна 
привабливість

Н. Н. Селезньова  
та А. Ф. Іонова [17] Підприємство Платоспроможність

Е. Крокет [21] Фінансова установа Нормалізація цін та вчасне виконан-
ня зобов’язань

О. С. Філімоненков [18] Підприємство Повне та своєчасне виконання 
зобов’язань

3-й підхід (здатність 
ефективно функціо-
нувати)

Ф. Мишкін [22] Фінансова система Здатність перетворювати заощад-
ження в інвестиції

В. П. Пантелєєв,  
С. П. Халява [12] Комерційний банк Ефективність функціонування

Н. А. Мамонтова [8] Підприємство
Стабільна фінансова діяльність, от-
римання прибутку та безперервний 
процес виробництва і реалізації

М. Я. Коробов [7] Підприємство Ефективне розміщення фінансових 
ресурсів

4-й підхід (здатність бути 
фінансово стійким і за-
безпечувати рівновагу )

М. Д. Білик, О. В. Павловська, 
Н. М. Притуляк,  
Н. Ю. Невмержицька [2]

Підприємство Фінансова рівновага та ресурсна  
і потенційна стійкість

В. В. Шевчук [19] Підприємство Фінансова рівновага та стійкість

Т. Г. Рзаєва та Г. А. Бондар [14] Підприємство Збалансованість та стійкість  
до впливу зовнішніх факторів

А. А. Бахолдін [1] Держава Цінова незмінність та збалансо-
ваність

П. В. Каллаур [5] Фінансова система Збереження рівноваги

М. Фут [23] Фінансова система Цінова стабільність та зайнятість 
населення

К. В. Орєхова [11] Підприємство Наявність фінансових переваг

Джерело: розроблено авторами за [1–3, 5–24].
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ня та покращення ефективності роботи. Більш широко 
фінансову стабільність характеризує І. В. Попов [13], під 
якою розуміє наявність належного державного регулю-
вання, нормативно-правового та інформаційного забез-
печення, керованість та здатність фінансової системи 
протидіяти збуренням та в разі змін вчасно повертатись 
у стан рівноваги. Дане визначення свідчить про те, що 
завдяки діям з боку держави фінансова система здатна 
при будь-яких зрушеннях повертатись у стан рівноваги. 

Г. Шиназі [20] у своїй праці визначає, що стабіль-
ність фінансової системи буде досягатись у випадку 
коли: ефективно здійснюється розподіл та перерозпо-
діл фінансових ресурсів; матиме місце прогнозування та 
керування фінансовими ризиками; фінансова система 
вчасно сприйматиме і контролювати несподівані еконо-
мічні події та шоки. Відповідно до цього варто підкрес-
лити, що фінансова стабільність проявляється не лише 
в тому, щоб протистояти негативним впливам зовніш-
нього середовища, а й коли фінансова система здійснює 
ефективне розміщення фінансових ресурсів у поточний 
період часу. Таким чином, необхідно говорити, що для 
того, щоб фінансова система абсорбувала несподівані 
події та шоки, необхідно постійно контролювати роз-
поділ і перерозподіл фінансових ресурсів та визначати 
наявні фінансові ризики. 

В. К. Бурлачков [3], вивчаючи грошово-кредитну 
політику та світові фінансові кризи, визначав фінансову 
стабільність фінансових ринків та інститутів. Згідно з 
цим під фінансовою стабільністю він розумів такий рі-
вень ліквідності ринку та обсяг капіталу фінансових ін-
ститутів, що дозволить покривати можливі витрати при 
настанні непередбачуваних кризових явищ. Відповідно 
це дозволяє свідчити, що фінансові ринки та інститути 
будуть фінансово стабільні, коли матимуть фінансові 
резерви, які можна буде використовувати для покрит-
тя витрат у разі кризових ситуацій. Іншими словами, 
фінансова стабільність буде досягнута тоді, коли існує 
ймовірність запобігти прогресуванню кризових явищ.

Зазначеного підходу щодо фінансової стабільності 
як характеристики, за якої певний об’єкт здатний про-
тистояти кризовим явищам, дотримувались фахівці на-
ціонального банку Республіки Казахстан [9]. Об’єктом 
їх дослідження була фінансова система, і, відповідно, 
під її фінансовою стабільністю необхідно було розумі-
ти відсутність диспропорцій в економіці, що можуть 
негативно відбитися на розвиткові фінансового ринку 
і призвести до виникнення кризи, яка стримуватиме 
безперебійне функціонування фінансового і реального 
секторів економіки.

У цілому, підсумовуючи перший підхід до тлумачен-
ня фінансової стабільності, варто зазначити, що 
коли об’єкт здатний протистояти несподіваним 

шокам і подіям, то відповідно він є стабільним. Згідно 
з цим фінансову стабільність підприємства можна розу-
міти як його здатність протистояти впливу негативних 
чинників, кризових явищ і несподіваних подій, що ма-
ють як внутрішнє, так і зовнішнє походження. Однак, на 
нашу думку, цей підхід розкриває зміст фінансової ста-
більності підприємства у вузькому значенні. Це поясню-

ється тим, що наявність кризових явищ та подій відбува-
ється не так часто, а підприємство може бути фінансово 
стабільним за умов забезпечення інших характеристик. 
Таким чином, варто детально розглянути інші підходи до 
трактування змісту поняття «фінансова стабільність».

Представники другого підходу вважали, що фінан-
сова стабільність того чи іншого об’єкта визна-
чається перш за все здатністю його бути плато-

спроможним. Зокрема Н. Н. Селезньова та А. Ф. Іонова 
[17] вивчали фінансову стабільність підприємства і ви-
значали, що це такий стан активів та пасивів, що гарантує 
постійну платоспроможність. Однак, на нашу думку, це 
визначення не в повному обсязі характеризує фінансову 
стабільність, оскільки не лише платоспроможне підпри-
ємство може бути фінансово-стабільним. На нашу думку 
доречним є тлумачення В.М. Родіонової та В.А. Федо-
тової [15], які вивчаючи фінансову стабільність підпри-
ємства зазначали, що це такий розподіл і використання 
фінансових ресурсів, що забезпечує зростання прибутку, 
капіталу при збереженні платоспроможності і кредито-
спроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Фінансову стабільність як здатність підприємства 
бути платоспроможним досліджує у своїх працях Г. В. Са - 
вицька [16]. Однак, окрім здатності бути платоспромож-
ним, фінансово стабільним буде те підприємство, що 
функціонує, розвивається, зберігаючи рівновагу своїх 
активів і пасивів у нестійкому зовнішньому та внутріш-
ньому середовищі, що дозволяє йому бути інвестиційно 
привабливим у довгостроковій перспективі та в межах 
допустимого рівня ризику. Фінансову стабільні стю під-
приємства як його здатність бути платоспроможним та-
кож розумів Філімоненков О. С. [18]. Його твердження 
базуються на тому, що фінансова стабільність відобра-
жає такий стан підприємства, коли його майна та акти-
вів достатньо для погашення зобов’язань. 

Подібне визначення фінансової стабільності надане 
Ендрю Крокетом [21], який як об’єкт досліджував фінан-
сові установи. Згідно з цим визначено, що фінансово ста-
більною буде та фінансова установа, яка при стабільнос-
ті цін на активи матиме змогу вчасно та в повному обсязі 
виконувати усі зобов’язання. У свою чергу, Ц. Г. Огонь 
[10] розглядає фінансову стабільність держави як відпо-
відність між попитом і пропозицією фінансових ресур-
сів у процесі виконання зобов’язань. Це також дозволяє 
свідчити, що фінансова стабільність держави розгляда-
ється як її здатність бути платоспроможною і вчасно та в 
повному обсязі виконувати свої зобов’язання.

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно свідчити, 
що певний об’єкт буде фінансово стабільним, якщо за-
безпечуватиметься його платоспроможність як відпо-
відність між попитом і пропозицією грошових коштів 
під час виконання наявних зобов’язань. Відповідно до 
другого підходу фінансова стабільність підприємства 
досягається в результаті його здатності бути плато-
спроможним, що проявляється у повноті та вчасності 
погашення усіх зобов’язань. Проте, платоспроможність 
також не повною мірою відображає зміст цього понят-
тя, оскільки будь-яке підприємство може бути плато-
спроможним у результаті своєї роботи, однак його ді-
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яльність не буде ефективною з позиції зростання його 
капіталу та ринкової вартості. 

Третій підхід до тлумачення змісту поняття «фі-
нансова стабільність» базується на здатності окремого 
об’єкта ефективно функціонувати. Згідно з цим підхо-
дом у процесі досягнення фінансової стабільності пев-
ний об’єкт ефективно використовує свої фінансові ре-
сурси, забезпечуючи їх самозростання. 

Одним із представників цього підходу є М. Я. Ко-
робов [7], який під фінансовою стабільністю розуміє 
таке розміщення фінансових ресурсів на підприємстві, 
що відповідає позитивним критеріям фінансового ста-
ну. Таким чином, це зводиться до того, що фінансово 
стабільним буде те підприємство, яке ефективно вико-
ристовує свої фінансові ресурси. 

У межах цього підходу найбільш достатньо розши-
рено визначення фінансової стабільності відо-
бражено в дослідженнях Мамонтової Н. А. Вона 

зазначає, що фінансова стабільність – це стан підприєм-
ства, при якому забезпечується стабільна фінансова ді-
яльність, постійне перевищення доходів над витратами, 
вільний обіг грошових коштів, ефективне управління 
фінансовими ресурсами, безперервний процес вироб-
ництва та реалізації продукції, розширення та оновлен-
ня виробництва [8]. Згідно з цим, фінансово стабільним 
буде те підприємство, що працює прибутково (ефектив-
но), завжди має вільні грошові кошти та забезпечується 
безперервний виробничий процес.

Про ефективність роботи об’єкта у процесі досяг-
нення його фінансової стабільності йдеться у праці Ф. 
Мишкіна [22]. Автор визначає, що фінансова система 
буде фінансово стабільною, коли незалежно від впливу 
будь-яких шоків чи інформаційних потоків заощаджен-
ня будуть ефективно перетворюватися в інвестиції. Це 
ще раз доводить думку про те, що фінансова стабіль-
ність об’єкта – це його здатність ефективно функціо-
нувати, незалежно від факторів впливу. Фінансову ста-
більність як ефективність функціонування розглядали у 
своїх працях Пантелєєв В. П. і Халява С. П. [12]. Авто-
ри, досліджуючи фінансову стабільність комерційного 
банку, характеризують її через категорії стійкості та 
надійності та зазначають, що фінансова стабільність до-
сягається в умовах забезпечення ефективності функці-
онування банку. Підсумовуючи вищенаведене, необхід-
но свідчити, що фінансова стабільність – це здатність 
певного об’єкта ефективно використовувати ресурси та 
функціонувати в довгострокову періоді. Згідно з цим, 
підприємство буде фінансово стабільним, коли його ре-
сурси будуть ефективно використовуватись і приносити 
прибуток у довгостроковій перспективі. 

Однак, досліджуючи фінансову стабільність, необ-
хідно також вважати, що важливим її елементом є забезпе-
чення фінансової незалежності певного об’єкта. Відповід-
но фінансова незалежність характеризується відсутністю 
значного обсягу зобов’язань, які здатні призвести до від-
сутності рівноваги та неможливості бути платоспромож-
ним і ефективно функціонувати. Також значна фінансова 
залежність певного об’єкта від зовнішніх умов буде при-
чиною швидкого прогресування кризових явищ, втрати 
платоспроможності та низької ефективності роботи. 

Під фінансовою незалежністю окремого об’єкта, 
і в тому числі підприємств, розуміється їх фінансова 
стійкість. Таким чином, четвертий підхід до тлумачення 
фінансової стабільності полягає у здатності об’єкта бути 
фінансово стійким та забезпечувати рівновагу. 

Можна погодитись з окремими науковцями, що 
фінансова стійкість є складовою чи передумовою забез-
печення фінансової стабільності. Зокрема, М. Д. Білик, 
О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька 
[2] визначають, що фінансова стійкість, разом із фінан-
совою рівновагою, ресурсною та потенційною стійкістю 
є складовими фінансової стабільності підприємства. 

У процесі дослідження Шевчук В. В. також визна-
чив фінансову стійкість підприємства як складову його 
фінансової стабільності. Зокрема, його твердження зво-
дяться до того, що фінансова стабільність підприємства 
являє собою спроможність досягти стану фінансової 
рівноваги при збереженні достатнього ступеня фінансо-
вої стійкості та зберігати цей стан у довгостроковій пер-
спективі при ефективному управлінні фінансами [19]. 

Фінансову стійкість як складову фінансової ста-
більності підприємства розглядали у свої працях Рзає-
ва Т. Г., Бондар Г. А. [14] та Орєхова К. В. [11]. Також за-
слуговує на увагу підхід авторів щодо впливу фінансової 
стабільності на стан фінансової безпеки підприємства. 
При цьому Рзаєва Т. Г. і Бондар Г. А. зазначають, що фі-
нансова стабільність є вагомим фактором досягнення 
фінансової безпеки підприємства, що виражається че-
рез збалансованість та стійкість до внутрішніх і зовніш-
ніх впливів [14]. Таким чином, це дозволяє свідчити, що 
фінансова стабільність – це збалансована діяльність 
підприємства, яка виражається через стійкість до вну-
трішніх та зовнішніх впливів. 

Орєхова К. В. у своїх працях зазначає, що фінан-
сова стабільність підприємства виступає основним 
фактором формування його фінансових переваг і забез-
печення фінансової безпеки [11]. При цьому автором 
визначено, що передумовами забезпечення фінансової 
стабільності підприємства є його фінансова надійність 
та стійкість. Таким чином, завдяки фінансовій стійкості 
та надійності, підприємство має змогу бути фінансово 
стабільним у довгостроковій перспективі.

Фінансову стабільність як стійкість та рівнова-
гу фінансової системи держави вивчав у своїх 
працях П. В. Каллаур [5]. Згідно з його думкою, 

фінансова стабільність дозволяє фінансовій системі 
функціонувати, не змінюючи структури, і зберігати рів-
новагу в довгостроковому періоді. Таким чином, необ-
хідно відзначити, що стійкість та рівновага є основними 
домінантами забезпечення фінансової стабільності си-
стеми, у яку автор включав банки, небанківські фінансо-
ві інститути та фінансові ринки.

Ще один представник четвертого підходу, А. А. Ба - 
холдін [1], як об’єкт фінансової стабільності розглядав 
державу. На думку вченого, досягнення фінансової ста-
більності матиме місце за рахунок збереження стабіль-
ності грошової одиниці, незмінності цін та збалансуван-
ня макроекономічних показників. Це дозволяє свідчити, 
що основним пріоритетом фінансової стабільності дер-
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жави є постійна рівновага макроекономічних показників. 
Подібний підхід до визначення фінансової стабільності 
подає і Майкл Фут [23]. Згідно до вчень М. Фута фінансо-
ва стабільність системи досягається в результаті цінової 
стабільності, зайнятості населення та довіри до фінансо-
вих інститутів. Підсумовуючи вищезазначене, необхідно 
свідчити, що фінансова стабільність об’єкта досягається 
в результаті забезпечення його стійкості та рівноваги за 
певним набором показників. Застосовуючи цей підхід на 
мікрорівні, необхідно зазначити, що фінансова стабіль-
ність підприємства поєднує в собі його здатність бути 
фінансово стійким та забезпечувати постійну рівновагу.

Синтезуючи вищеподані підходи до тлумачення 
поняття «фінансова стабільність», необхідно під фінан-
совою стабільністю підприємства розуміти його здат-
ність протистояти кризовим явищам, бути платоспро-
можним, фінансово стійким, ефективно функціонувати 
та завжди підтримувати фінансову рівновагу.

Відповідно до поданого нами визначення фінансо-
вої стабільності підприємств необхідно виокре-
мити її складові. Згідно з цим складовими фінан-

сової стабільності підприємств будуть: 1) захищеність 
від кризових явищ; 2) ефективність функціонування;  
3) платоспроможність; 4) фінансова стійкість і рівновага. 
Якщо детальніше розглянути кожну зі складових фінан-
сової стабільності підприємств, то необхідно зазначити, 
що захищеність від кризових явищ передбачає наявність 
таких умов, факторів та ресурсів, які незалежно від впли-
ву несподіваних кризових подій та явищ здатні подолати 
всі негативні зміни та втримати підприємство на ринку. 
Ефективність функціонування підприємств передбачає 
їх діяльність з отриманням прибутку, постійним зро-
станням майна та власного капіталу. Платоспроможність 
як складова фінансової стабільності підприємств перед-
бачає здатність підприємства вчасно і в повному обсязі 
розраховуватись за всіма своїми зобов’язаннями. Відпо-
відно фінансова стійкість дозволяє підприємствам бути 
незалежними від кредиторів, рівновага показує, що дже-
рела фінансування за термінами залучення відповідають 
термінам, на які вони асигновані в майно (активи).

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, необхідно засвідчи-

ти, що фінансова стабільність підприємств досягається 
за таких умов: здатність протистояти кризовим явищам; 
платоспроможність, ефективність діяльності, фінансова 
стійкість та рівновага. Забезпечення фінансової стабіль-
ності суб’єктів господарювання має стати важливим прі-
оритетом як на державному, регіональному, так і на рівні 
окремого підприємства, оскільки фінансово стабільні 
підприємства є вагомим фактором розвитку економіки 
регіону та країни в цілому. Вивчаючи фінансову стабіль-
ність підприємств за окремими складовими, необхідно 
свідчити, що її вплив на регіон буде визначальний: по-
перше, менший ризик прогресування кризових явищ у 
виробничо-збутовій діяльності регіоні; по-друге, забез-
печення платоспроможності всіх економічних суб’єктів; 
по-третє, збільшення власних фінансових ресурсів у 

регіоні; по-четверте, здатність регіону бути стійким до 
впливу зовнішніх негативних факторів; по-п’яте, підви-
щення інвестиційного іміджу регіону; по-шосте, збіль-
шення ринкової вартості регіону. Подальші досліджен-
ня будуть базуватися на розробці методики оцінювання 
рівня фінансової стабільності підприємств, що дозволить 
виявляти фактори впливу, ефективно розробляти управ-
лінські рішення в напрямку її підвищення та обґрунтову-
вати вплив фінансово стабільних підприємств на показ-
ники соціально-економічного розвитку регіону.               
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