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ОБҐРУНТУВАННЯ СУКУПНОСТІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статі проаналізовано позиції вчених щодо тлумачення поняття «фінансова стійкість» підприємства, виокремлено змістові підходи та 

уточнено його сутність, визначено специфічні особливості. У результаті класичної теорії розподілу чинників впливу, визначено їх основні 

групи, досліджено сукупність чинників впливу на фінансову стійкість, представлену в науковій літературі, у результаті чого здійснено їх 
узагальнення за функціональними групами та обґрунтовано ієрархічність з позиції авторського бачення фінансової стійкості та 

особливостей впливу чинників. 
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Вступ. В сучасних умовах поглиблення кризових 

явищ та посилення невизначеності зовнішнього 

середовища пріоритетними завданнями в діяльності 

вітчизняних підприємств стають підвищення 

фінансової стійкості та забезпечення економічної 

безпеки своєї діяльності. Тому актуальності 

набувають питання визначення зони фінансової 

стабільності з урахуванням чинників впливу  на 

фінансовий стан підприємства. 

Аналіз останніх досліджень. З метою 

визначення кола об’єктивних чинників впливу на 

фінансовий стан підприємства доцільним є в першу 

чергу визначитися із сутністю та характерними 

особливостями досліджуваної категорії. Питанням 

вивчення сутності фінансової стійкості присвячені 

праці багатьох вчених [1-8] та ін. Детальне вивчення 

означених в працях питань виявило значну сукупність 

позицій вчених щодо сутності фінансового стану та 

чинників впливу на нього, що обумовило необхідність 

уточнення сутності  самого поняття «фінансовий 

стан» з метою подальшого визначення найбільш 

визначальних важелів його забезпечення та 

стабілізації. 

Дослідження наукової думки в галузі 

теоретичного забезпечення фінансового стану 

підприємства виявило відсутність єдиного підходу 

щодо його тлумачення, а компаративний аналіз 

існуючих в літературі позицій дозволив виділити 

низку функціональних підходів (табл.1 ) 

У результаті аналізу виявлено, що найбільш 

поширеним у науковій літературі є ресурсний підхід, 

що обумовлено специфікою показників, які 

визначають фінансовий стан. Однак, такий підхід є 

достатньо вузьким, оскільки обмежується лише колом 

специфічних показників фінансового аналізу та не 

дозволяє в повній мірі урахувати суміжні складові 

діяльності підприємства сформувати підґрунтя 

адекватних управлінських рішень. 

Представлені інші позиції також заслуговують 

уваги, оскільки є економічно логічними та 

змістовними, проте застосування їх окремо не 

бачиться можливим внаслідок того, що кожен з ник 

розкриває лише певний функціональний бік 

фінансової складової діяльності підприємства.  

Метою статті є визначення сукупності чинників 

впливу на фінансовий стан підприємства. Для 

реалізації поставленої мети було виконано такі 

завдання: уточнено сутність поняття «фінансовий 

стан»; узагальнено чинники впливу на фінансовий 

стан підприємства за функціональними групами; 

здійснено ієрархію чинників впливу. 

В процесі дослідження застосовано методи 

аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення, 

групування, графічної побудови. 

Таблиця 1 – Систематизація наукових підходів щодо 

сутності поняття «фінансовий стан» 

Підхід Фінансовий стан - 

це 

Прихильники 

Якісний Потенційна 

можливість, 

спроможність 

ефективного здійснення 

діяльності 

[1,7] 

Сукупний Сукупність 

виробничих та 

виробничих сфер 

діяльності підприємства, 

що визначають  її 

ефективність  

[2] 

Ресурсний Сукупності 

наявних фінансових 

ресурсів, капіталу тощо 

[4,6,8,3] 

Системний Складна 

інтегрована системи 

діяльності підприємства 

[5,6] 

 

Виклад основного матеріалу. З огляду на 

дослідження сутності фінансового стану 

підприємства, доцільно визначати його як синтез 

якісного, системного та ресурсного підходів з таких 

позицій: 

1) Фінансовий стан підприємства одночасно 

виступає і причиною і наслідком фінансово-

господарської діяльності; 

2) Оцінка фінансового стану як будь-яка 

аналітична процедура повинна виступати основою 

прийняття управлінського рішення; 

3) Рівень фінансового стану є індикатором не 

лише ефективності діяльності підприємства, а й 

діагностичним інструментом визначення потенційних 

можливостей розвитку підприємства. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, фінансовий 
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стан – це комплексна характеристика діяльності 

підприємства, яка виступає індикатором її 

ефективності та мірою потенційних можливостей 

розвитку підприємства на основі інтеграції внутрішніх 

й зовнішніх резервів. 

Аналізуючи запропоноване визначення 

фінансового стану необхідно підкреслити, що він має 

не лише індикативний характер, а й потенціальну 

складову, яка в сучасних умовах розвитку економіки 

має першорядне значення. 

Таким чином, головним завданням на даному 

етапі дослідження є визначення кола чинників, що 

впливають на фінансовий, відображають можливості й 

загрози його підвищення й відповідно шляхи розвитку 

діяльності підприємства. 

Загальновідомо, що на ефективність 

господарської діяльності будь-якого підприємства 

впливає безліч чинників. Визначення груп чинників 

прямо залежить від концепції дослідження 

функціонування підприємства. В  науковій літературі 

[9] виділяють дві основні концепції – раціоналістичну 

та маркетингову. Відповідно до раціоналістичної 

концепції результативність діяльності залежить від 

внутрішніх чинників, а підприємство розглядається як 

закрита економічна система. Однак, сьогодні в умовах 

поглиблення глобалізаційних та інтеграційних 

процесів в економіці будь-яке підприємство взаємодіє 

з зовнішнім середовищем. Воно є системою, яка 

залежить від енергії, інформації, матеріалів, що 

надходять ззовні, а крім того, має здатність 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і 

повинне це робити для того, щоб продовжувати своє 

функціонування.  

Тому з позиції авторів дослідження, здійснювати 

аналіз господарської діяльності підприємства 

необхідно на основі маркетингової концепції 

керування. Ця концепція розглядає підприємство як 

відкриту економічну систему, а успіх діяльності 

пов’язує не тільки з урахуванням внутрішніх 

чинників, але і чинників зовнішнього середовища. 

Саме це і є принциповою відмінністю від 

раціоналістичної концепції керування.  

Маркетингова концепція керування дозволяє в 

найбільш повному обсязі визначати і досліджувати 

чинники, що чинять впливи на діяльність 

підприємства в цілому і на формування його 

ефективної інвестиційної політики зокрема. 

У сучасній економічній літературі вся сукупність 

чинників, що впливають на діяльність підприємства, 

відповідно до основних теоретичних положень у 

найбільш загальному виді підрозділяється на 2 групи 

– чинники зовнішнього і внутрішнього оточення або, 

як їх ще називають, чинники зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства [10]. 

Основною проблемою під час проведення досліджень 

на принципі відкритих систем є визначення 

зовнішнього середовища. В наслідок того, що будь-

яка система оточена великою кількістю різних 

чинників та сполучається з іншими системами, було б 

абсурдним намагатися врахувати всі можливі 

чинники. Тому виникає необхідність в обмеженні 

урахування зовнішнього оточення тільки тими 

аспектами, від яких вирішальним чином залежить 

успіх підприємства, а з позиції мети даного 

дослідження – забезпечення стабілізації та 

підвищення фінансово стану підприємства.  

Чинники зовнішнього середовища пов’язані один 

з одним. Взаємозв’язок чинників зовнішнього 

середовища – це рівень сили, з яким зміна одного 

чинника впливає на інші чинники. Так само, як зміна 

будь-якої внутрішньої змінної може позначатися на 

іншій, зміна одного чинника оточення може 

обумовлювати зміну інших [11, с.115]. З цієї позиції 

зовнішнє середовище можна охарактеризувати як 

сукупність суб’єктів і сил, що діють за межами 

підприємства, але чинять як прямий, так і непрямий 

вплив на стан його внутрішнього середовища. 

З огляду на те, що підприємство є відкритою 

системою, а фінансовий стан – внутрішньою мірою 

ефективності його діяльності, у якості зовнішніх 

чинників впливу пропонується урахування 

традиційної для фінансового-інвестиційного 

середовища сукупності зовнішніх чинників впливу, а 

саме: політична стабільність; стабільність державної 

економічної і соціальної політики; фінансова, 

кредитна і податкова політика держави; розвиток 

галузей економіки держави тощо [9], сфокусувавши 

при цьому увагу на чинниках внутрішнього 

середовища. 

В науковій літературі [12-16] представлений 

широкий спектр чинників впливу на фінансовий стан 

підприємства. Тому для формування кола найбільш 

визначальних доцільно здійснити узагальнення 

існуючих чинників за функціональними групами 

(таблиця 2). 

Таблиця 2 – Узагальнення чинників впливу на 

фінансовий стан підприємства за функціональними 

ознаками 

Функціональна 

група 

Чинники 

Організаційні застаріла організаційна структура 

виробництва,  

неефективність інвестиційної та 

інноваційної політики, низький рівень 

маркетингу, відсутність контролю за 

виробничим процесом 

Ресурсні дефіцит фінансових ресурсів 

Інноваційні життєвий цикл, рівень техніки та  

впроваджуваних на підприємстві 

технологій 

Фінансові зростання дебіторської заборгованості, 

дефіцит власних оборотних коштів, 

неефективність фінансових вкладень, 

послаблення договірної дисципліни 

Виробничі високий відсоток морального та 

фізичного зношення основних фондів, 

низький рівень технологічного 

оновлення, рівень виробничих 

потужностей, кваліфікація персоналу 

 

Висновки. В результаті аналізу функціональних 
груп чинників  необхідно зазначити, що вплив на 
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фінансовий стан підприємства здійснюють майже усі 
сфери діяльності підприємства. 

Однак, ґрунтуючись на таких сучасних особливостях 
діяльності підприємства, як обмеженість наявних 
ресурсів, значна мінливість зовнішнього середовища та 
беручи до уваги авторське бачення сутності фінансового 
стану та його особливостей, пропонується ранжування 
найбільш вагомих чинників за такими критеріями: 

1. Ступінь суміжності зв’язку – щільність змісту 
чинника та сутності поняття «фінансовий стан». 

2. Потенційна загроза  – наявність можливості 
нівелювання негативного впливу чинника шляхом 
застосування внутрішніх резервів. 

З цих позицій система чинників впливу на 
фінансовий стан підприємства пропонується у такій 
послідовності (табл. 3) 

Таблиця 3 – Ієрархія чинників впливу на фінансовий стан 
підприємства 

Чинники Фінансовий стан підприємства 

першорядні організаційні фінансові 

другорядні інноваційні ресурсні виробничі 

 

Таким чином, найбільш відповідними встановленим 
критеріям є організаційні та фінансові чинники, які є 
першорядними з позиції реакції підприємства на їхній 
вплив та здійснення відповідних витрат. Другорядними, 
проте також вагомими є інноваційні, ресурсні та 
виробничі чинники, реагування на їх вплив є доцільним у 
разі помірного впливу чинників першого порядку або за 
наявності у підприємства достатнього організаційного й 
ресурсного потенціалу. 
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