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ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
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IN THE ACCOUNTING SYSTEM ON THE FORMATION  

OF FINANCIAL STABILITY INDICATORS 
Анотація. Процес управління діяльністю підпри-

ємства досить складний, оскільки інформаційні пото-
ки, які впливають на інтереси користувачів інформації, 
створюють механізм формування показників фінансової 
стійкості. Відповідно, ефективне використання показни-
ків фінансової стійкості тісно пов’язано зі спроможні-
стю підприємства швидко формувати власні та позичені 
джерела фінансування й бути конкурентоспроможним в 
умовах розвитку бізнес-середовища. Запропоновано на 
основі аналізу методик щодо компонент фінансової стій-
кості сформувати оптимальні показники для визначення 
фінансового стану та ефективного управління діяльніс-
тю підприємства. Система аналізу фінансової стійкості 
підприємства включає відносні та абсолютні показники, 
які дають змогу встановити причини фінансової стійко-
сті (нестійкості) підприємства, завдяки чому аналізують-
ся організаційна та виробнича структури підприємства у 
розрізі вибраної стратегії розвитку та ринкової кон’юнк-
турі. Система показників фінансової стійкості є досить 
цікавою з точки зору облікового аспекту, а саме щодо фі-
нансової звітності, яка є підґрунтям отримання необхід-
ної управлінської інформації, тому вбачаємо досліджен-
ня актуальним щодо формування показників фінансової 
стійкості в системі обліку у сучасних умовах.

Ключові слова: показники, фінансова стійкість, облі-
кова система, фінансовий стан, інформаційне середовище.

Постановка проблеми. Сьогодні суб’єкти господарювання 
в умовах постійної зміни бізнес-середовища мають швидко та 
адекватно реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього 
середовища, для чого підприємства повинні дотримуватися 
вимог щодо фінансової стійкості. Оцінювання фінансової стій-
кості підприємства передбачає проведення об’єктивного ана-
лізу величини та структури активів і пасивів підприємства, від-
повідно, на базі проведеного оцінювання слід визначити його 
стан, фінансову стабільність і незалежність суб’єкта госпо-
дарювання. Отже, з огляду на вищезазначене актуалізується 
питання дослідження інформаційного підґрунтя в обліковій 
системі щодо формування показників фінансової стійкості як у 
теоретичному, так і в практичному аспектах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні 
питання, пов’язані з оцінюванням фінансової стійкості під-
приємств, були висвітлені у роботах вітчизняних і зарубіжних 
учених, таких як О.Ф. Андросова, І.А. Бланк, Н.П. Борецька, 
Б.Є. Грабовецький, Т.В. Донченко, О.В. Єфімова, Є.Є. Іонін, 
О.Є. Журавльова, О.Д. Заруба, Г.В. Кошельок, О.О. Оржин-
ська, О.І. Павленко, Г.О. Партин, О.І. Пацула, В.О. Подольська, 
Л.С. Стригуль, А.Д. Шеремет, О.Г. Янковий. Проте недостатньо 
досліджені питання формування єдиної системи показників 
фінансової стійкості в інформаційному просторі. Так, Є.Є. Іонін 
[1] досліджував питання формування єдиної системи індикато-
рів стійкості на мікро- й макрорівнях щодо ранньої діагностики 
банкрутства, виокремив суттєві ознаки фінансової гнучкості у 
взаємозв’язку з фінансовою стійкістю, що пов’язано зі спро-
можністю швидко формувати необхідний обсяг джерел фінан-
сування, насамперед позичених коштів. У роботі Н.П. Борець-
кої обґрунтовано застосування показників фінансової стійкості 
та платоспроможності як основних індикаторів фінансового 
благополуччя підприємства [2]. А.В. Фоменко у своїй праці 
[3] пропонує теоретичний підхід до визначення узагальнюю-
чої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних 
підприємств. О.І. Павленко [4] висвітлив питання поєднання 
екстраполяційних та експертних методів під час інтегрального 
оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств.

О.Ф. Андросова [5] здійснила аналізування та оцінювання 
динаміки відносних показників фінансової стійкості на під-
приємствах машинобудування в країні та їх впливу на корпо-
ративну культуру. У статті зосереджено увагу на оцінюванні 
фінансової стійкості саме підприємств машинобудівної галузі з 
урахуванням зіставлення динаміки запасів з динамікою фінан-
сових результатів діяльності підприємства, що свідчить про 
підвищення ефективності використання запасів.

О.Г. Янковий та Г.В. Кошельок [6] досліджували фінан-
сово-економічну стійкість підприємства з різних точок зору, 
її види та фактори, що впливають на неї, вивчали підходи до 
проведення діагностики фінансової стійкості підприємства та 
окреслювали проблеми, що виникають під час проведення діа-
гностики фінансової стійкості.
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К.А. Вепренцовою [7] було складено матрицю фактор-
ного взаємозв’язку зовнішнього й внутрішнього середовищ 
та фінансової стійкості, розглянуто проблему забезпечення й 
аналізу наявних методик оцінювання фінансової стійкості під-
приємств, зокрема фармацевтичних, та виявлено, що в дина-
мічному середовищі наявних підходів до оцінювання фінансо-
вої стійкості недостатньо й виникає необхідність розроблення 
системи ефективного реагування.

Незважаючи на значні здобутки наукової спільноти у цьому 
питанні, залишається актуальним питання формування показ-
ників фінансової стійкості в інформаційному середовищі облі-
кової системи, оскільки аналіз показників фінансової стійкості 
дає змогу виявити слабкі та сильні фінансові характеристики 

підприємств. Наукова цінність дослідження полягає в роз-
гляді методик оцінювання фінансової стійкості підприємств та 
визначенні оптимальних саме для облікової системи.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Для підвищення конкурентоспроможності необхідно 
орієнтуватись на вимоги ринкового середовища, де вартість 
бізнесу підприємства залежить від основних показників фінан-
сової стійкості. За допомогою показників фінансової стійко-
сті можна визначити стан підприємства, його сильні та слабкі 
сторони діяльності, а також прийняти ефективні управлінські 
рішення для його подальшого розвитку.

З урахуванням динамічних змін розвитку бізнес-середо-
вища та забезпечення конкурентоспроможності національної 

Фінансова стійкість
підприємства

Спроможність швидко 
формувати джерела фінансування

(власний та залучений капітал)

Формування резерву задля 
уникнення неплатоспроможності 

й банкрутства 

Перерозподіл активів 
підприємства, диверсифікація 

діяльності

Рис. 1. Концептуалізація фінансової стійкості підприємства
Джерело: сформовано автором на основі [1; 9]

Таблиця 1
Підходи та методики оцінювання фінансової стійкості підприємств
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Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) + + + + + + + +
Коефіцієнт фінансової залежності + + + + +
Коефіцієнт фінансового левериджу + + + + +
Коефіцієнт покриття (загальний) +
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними 
джерелами фінансування + + +

Коефіцієнт стійкого фінансування + +
Коефіцієнт фінансової стійкості + + + + + +
Коефіцієнт фінансового ризику + + +
Коефіцієнт маневреності власного капіталу + + + + + +
Коефіцієнт маневреності позикового капіталу + + +
Коефіцієнт структури позикових коштів +
Коефіцієнт структури довгострокових вкладів +
Коефіцієнт поточної заборгованості + + +
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу +
Показник співвідношення власних і залучених коштів + +
Коефіцієнт реальної вартості майна +

Джерело: складено автором на основі [1–4; 10–13]
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економіки необхідна єдина система формування показників 
фінансової стійкості, яка включає якісні характеристики фінан-
сового стану підприємства в обліковій системі.

Мета статті. Головною метою роботи є аналіз методик 
формування показників фінансової стійкості та систематизація 
оптимальних показників, що характеризують фінансовий стан 
підприємства з урахуванням потреб інформаційної облікової 
системи.

Виклад основного матеріалу. Визначення меж фінан-
сової стійкості підприємств належить до найбільш важливих 
економічних проблем в умовах ринкових відносин, оскільки 
недостатня фінансова стійкість може призвести до відсутності 
в підприємства коштів для розвитку виробництва, їх неплато-
спроможності, зрештою, до банкрутства, а «надлишкова» стій-
кість перешкоджатиме розвитку, обтяжуючи витрати підприєм-
ства непотрібними запасами й резервами [8, с. 60].

Фінансова стійкість тісно пов’язана з показниками лік-
відності, платоспроможності, відповідно, зобов’язання пере-
бувають у зворотній залежності від власного капіталу, а пла-
тоспроможність – у прямій залежності від власного капіталу. 

Наочно на рис. 1 представлено тлумачення фінансової стійкості 
підприємства.

Методичний підхід, що базується на розрахунку коефіцієн-
тів, є найбільш простим та поширеним. Однак велика кількість 
індикаторів, що пропонується сьогодні в економічній літературі 
[1–15], ускладнює вибір найбільш пріоритетних (оптимальних) 
з них. У табл. 1 представлено підходи та методики оцінювання 
фінансової стійкості підприємств, відповідно, найбільш поши-
реними відносними показниками, що використовуються під 
час оцінювання фінансової стійкості, є коефіцієнт фінансової 
незалежності (автономності), коефіцієнт фінансової залежно-
сті, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт фінансової 
стійкості, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт маневре-
ності власного капіталу, тому вважаємо, що оптимально вико-
ристовувати їх для оцінювання фінансової стійкості суб’єктів 
господарювання за відповідний аналізований період.

Важливу роль у моніторингу фінансової стійкості суб’єк-
тів господарювання відіграє його інформаційне забезпечення. 
Зокрема, дані про власний капітал підприємства формуються 
на рахунках класу 4, про залучений – на рахунках класів 5, про 

Облікова система підприємства

Фінансова звітність Рахунки бухгалтерського обліку

Система показників фінансової 
стійкості підприємства

Відносні показники:
− Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономності);
− коефіцієнт фінансової залежності;
− коефіцієнт фінансового левериджу;
− коефіцієнт покриття (загальний);
− коефіцієнт забезпеченості запасів 

власними джерелами фінансування;
− коефіцієнт стійкого фінансування;
− коефіцієнт фінансової стійкості;
− коефіцієнт фінансового ризику;
− коефіцієнт маневреності власного 

капіталу;
− коефіцієнт маневреності позикового 

капіталу;
− коефіцієнт структури позикових 

коштів;
− коефіцієнт структури довгострокових 

вкладів;
− коефіцієнт поточної заборгованості;
− коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу;
− показник співвідношення власних і 

залучених коштів;
− коефіцієнт реальної вартості майна

Абсолютні показники:
− Наявність власних оборотних 

засобів;
− наявність власних та 

довгострокових позикових джерел 
формування запасів і витрат;
− загальна величина джерел 

формування запасів і витрат;
− надлишок чи нестача власних 

оборотних запасів;
− надлишок чи нестача власних і 

довгострокових джерел формування 
запасів;
− надлишок чи нестача загальної 

величини основних джерел 
формування запасів і витрат;
− необоротні активи;
− джерела формування власних 

оборотних коштів;
− довгострокові пасиви;
− короткострокові позикові засоби

Рис. 2. Формування показників фінансової стійкості в обліковій системі підприємства
Джерело: розроблено автором на основі [3; 14; 15]
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довгострокові зобов’язання – на рахунках класу 6. Окрім того, 
в процесі моніторингових досліджень доцільно звернути увагу 
на деякі проблемні питання в методології та практиці розра-
хунку облікових показників задля уникнення викривлення 
параметрів оцінювання фінансової стійкості та прийняття на їх 
основі неефективних управлінських рішень.

На рис. 2 представлено схему формування показників 
фінансової стійкості в обліковій системі з урахуванням інфор-
маційного середовища.

Облікова система включає необхідну інформацію про 
зовнішні та внутрішні потоки, які утворюють інформаційне 
середовище для фінансової звітності. Відповідно, для аналізу 
фінансової стійкості суб’єктів господарювання достовірна, 
точна та релевантна інформація у фінансовій звітності є важ-
ливою для оцінювання й відображення справжнього фінансо-
вого стану підприємства. Дослідження цієї проблематики дало 
змогу встановити, що немає єдиної системи показників фінан-
сової стійкості підприємства, це пов’язано зі специфікою діяль-
ності підприємств (вид діяльності), обсягів капіталу, країни й 
періоду, за який здійснюється оцінювання. Таким чином, під-
приємство самостійно вибирає систему показників, які мають 
достовірно відображати реальний фінансовий стан підприєм-
ства, що дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість 
активів, конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та його 
потенціал.

Висновки і пропозиції. Аналіз методичних підходів до 
оцінювання фінансової стійкості підприємства дав змогу 
встановити, що її основними напрямами є горизонтальний та 
вертикальний аналіз балансу; аналіз майнового стану; аналіз 
відносних показників ліквідності; аналіз відносних показників 
фінансової незалежності; аналіз структури та динаміки фінан-
сових результатів; аналіз платоспроможності та кредитоспро-
можності підприємства.

На підставі значень показників фінансової стійкості можна 
будувати кредитну політику в банківських установах, а також 
використовувати для порівняння переваг з іншими підприєм-
ствами відповідної галузі економіки. Забезпечення фінансової 
стійкості підприємств є однією з найбільш важливих проблем, 
відповідно, недостатня фінансова стійкість може привести до 
неплатоспроможності та значних втрат підприємства, що впли-
ває на його подальший розвиток.

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у 
розробленні механізму управління фінансовою стійкістю під-
приємства через взаємозв’язок аналітичної та облікової систем 
та їх запитів відповідно до впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів бізнес-середовища.
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Аннотация. Процесс управления деятельностью предприятия достаточно сложный, поскольку информаци-
онные потоки, которые влияют на интересы пользователей информации, создают механизм формирования по-
казателей финансовой устойчивости. Соответственно, эффективное использование показателей финансовой 
устойчивости тесно связано с возможностью предприятия быстро формировать собственные и заемные источ-
ники финансирования и быть конкурентоспособным в условиях развития бизнес-среды. Предложено на основе 
анализа методик касательно компонент финансовой устойчивости сформировать оптимальные показатели для 
определения финансового состояния и эффективного управления деятельностью предприятия. Система анализа 
финансовой устойчивости предприятия включает относительные и абсолютные показатели, которые позволяют 
установить причины финансовой устойчивости (неустойчивости) предприятия, благодаря чему анализируются 
организационная и производственная структуры предприятия в разрезе выбранной стратегии развития и рыноч-
ной конъюнктуре. Система показателей финансовой устойчивости является достаточно интересной с точки зрения 
учетного аспекта, а именно касательно финансовой отчетности, которая является основой получения необходимой 
управленческой информации, поэтому считаем исследование актуальным касательно формирования показателей 
финансовой устойчивости в системе учета в современных условиях.

Ключевые слова: показатели, финансовая устойчивость, учетная система, финансовое состояние, информа-
ционная среда.

Summary. The processes of managing the activities of the enterprise are quite complex, as information flows that 
affect the interests of information users create a mechanism that causes the formation of indicators of financial stability. 
Accordingly, the effective use of financial stability indicators is closely related to the company’s ability to quickly form 
its own and borrowed sources of funding as well as to remain competitive in the business environment. It is offered on the 
basis of the analysis of methods concerning components of financial stability to form optimum indicators for definition of a 
financial condition and accordingly effective management of activity of the enterprise. The system of analysis of financial 
stability of the enterprise includes relative and absolute indicators that allow establishing the reasons of financial stability 
(instability) of the enterprise, thus the organizational and production structure of the enterprise is analyzed in terms of the 
chosen development strategy and market conditions. The system of indicators of financial stability is quite interesting from 
the accounting point of view of, as namely the financial reporting is the basis for obtaining all the necessary management 
information. Ensuring the financial stability of enterprises is one of the most important problems, respectively, insufficient 
financial stability can lead to insolvency and significant losses of the enterprise, which affects its further development. 
As for today, business subjects that find themselves in a constantly changing business environment must respond quickly 
and adequately to changes in the internal and external environment, for this enterprise must comply with the requirements 
of financial stability. Assessment of the financial stability of the enterprise involves an objective analysis of the size and 
structure of assets and liabilities of the enterprise, and to determine its condition, financial stability and independence of the 
entity accordingly, on the basis of the assessment. The issue of information basis in the accounting system for the formation 
of indicators of financial stability of the business entity in modern conditions is substantiated and investigated.

Keywords: indicators, financial stability, accounting system, financial condition, information environment.


