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АНОТАЦІЯ. Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фі-
нансової стійкості суб’єктів господарювання, надано критично оцін-
ку різним точкам зору з цього питання. Запропоновані варіанти ви-
значення типів фінансової стійкості компанії в залежності від спе-
цифіки її діяльності. Розроблено та обґрунтовано власну точку зору
про типи фінансової стійкості господарюючих суб’єктів на основі аб-
солютних її показників у зовнішньому фінансовому аналізі для ком-
паній з незначними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності.
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены дискуссионные вопросы относитель-
но  типов финансовой устойчивости субъектов хозяйствования,
представлена критическая оценка различным точкам зрения по
этому вопросу. Предложены варианты определения типов финан-
совой устойчивости компании в зависимости от специфики ее де-
ятельности. Разработана и обоснована собственная точка зрения
о типах финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов на
основе ее абсолютных показателей во внешнем финансовом
анализе для компаний с незначительными обьемами запасов в
соответствии с видом их деятельности.
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ANNOTATION. It is exposed debatable questions on basis of
scientist-analysts’ ideas about types of financial stability at subjects of
ménage, given critical appreciation to different points of view about
types of financial stability of enterprises within external financial
analysis. The proposed options to determine the types of financial
stability of the company depending on the specifics of its activities.
Developed and proved its own point of view about the types of
financial stability of economic entities on the basis of absolute
performance in the domestic financial analysis for companies with
small amounts of stocks.
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Постановка проблеми. На сьогодні при наявності світової та
вітчизняної фінансової кризи  важливою складовою забезпечення
успішної життєдіяльності компаній є їх фінансова стійкість. Про-
те існують різні підходи до аналізу фінансової стійкості суб’єктів
економіки, різнобічність думок стосовно визначення її типів на
основі абсолютних показників. Це все викликає непорозуміння в
методиці аналізу фінансової стійкості та неадекватність тлума-
чень його кінцевих результатів, помилковість підсумкових вис-
новків, прийняття невірних управлінських рішень, втрачання ри-
нкових позицій та ділових партнерів, призводить до банкрутства
компаній. Тому тема дослідження є доволі актуальною.

Метою статті є розробка типів фінансової стійкості компанії
на основі абсолютних її показників у зовнішньому фінансовому
аналізі для тих компаній, у яких незначні обсяги запасів відповід-
но до виду їх діяльності.

У зв’язку з цим розв’язуються наступні завдання:
— розкрити дискусійні питання стосовно типів фінансової

стійкості та методики їх визначення на основі абсолютних її по-
казників;

— обґрунтувати та розробити варіанти визначення типів фі-
нансової стійкості компаній на основі абсолютних її показників у
зовнішньому фінансовому аналізі залежно від специфіки їх діяль-
ності;

— розробити у зовнішньому фінансовому аналізі методику
визначення різних типів фінансової стійкості на основі абсолют-
них її показників для тих суб’єктів господарювання, у яких не-
значні обсяги запасів відповідно до виду їх діяльності.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. У світовій (ближнє
зарубіжжя — Росія, Білорусь) [1—8]і вітчизняній [9—14] теорії
та практиці фінансового аналізу та аналізу фінансової звітності
не існує єдиної думки та тотожних підходів стосовно типів фі-
нансової стійкості, методики їх визначення на основі абсолютних
її показників. У країнах далекого зарубіжжя (Британія, США,
Франція та ін.) [15—24] взагалі не розглядаються типи фінансо-
вої стійкості, а деякі вчені із цих країн навіть не виокремлюють
даного поняття.

Найбільш дискусійними питаннями, які найчастіше зустріча-
ються при визначенні типів фінансової стійкості, є:

— вихідна база для визначення наявних джерел формування
запасів. У попередніх наукових дослідженнях вже було наголо-
шено на таких абсолютних показниках фінансової стійкості, як:
1) наявність власного оборотного капіталу як різниця між влас-
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ним капіталом і необоротними активами з витратами майбутніх
періодів та наявність власного матеріально-оборотного капіталу
як різниця між власним капіталом, необоротними активами, ви-
тратами майбутніх періодів та фінансовими оборотними актива-
ми [9—11]. Саме вони є вихідною базою у визначенні типів фі-
нансової стійкості;

— складові для розширення вихідної бази джерел формування
запасів. Одні автори схильні до включення до власних оборотних
коштів (активів, засобів з урахуванням, що вони визначаються як
оборотні активи мінус поточні зобов’язання) короткострокових
кредитів банків під товарно-матеріальні цінності, авансів отри-
маних, кредиторської заборгованості за товарними операціями,
довгострокових кредитів та позик, довгострокових зобов’язань,
тимчасово вільних джерел та ін., інші автори додають до власно-
го оборотного капіталу або власних оборотних коштів (як різни-
ця між власним капіталом та необоротними активами, при цьому
можуть залучати забезпечення наступних витрат та платежів, до-
ходи майбутніх періодів та ін.) довгострокові зобов’язання, корот-
кострокові кредити;

— включення таких додаткових показників, як коефіцієнти
забезпеченості запасів різними джерелами фінансування, що по
суті дублюють попередні розрахунки — співвідношення запасів з
відповідними джерелами їх формування.

Практично всі вчені-аналітики притримуються загальної дум-
ки щодо виділення чотирьох типів фінансової стійкості з такими
назвами:

1) абсолютна фінансова стійкість, з чим погоджується і автор
стосовно даної назви;

2) нормальна фінансова стійкість, з такою назвою автор також
згодна;

3) нестійкий фінансовий стан. На особисту точку зору, бажано
вжити назву — передкризова фінансова стійкість. Існує на сьогод-
ні назва третього типу фінансової стійкості як нестійкий фінансо-
вий стан, але мова йде про типи фінансової стійкості, тому
обов’язково повинно бути в назві словосполучення «фінансова
стійкість». У зв’язку з цим і пропонується вказати, що це перед-
кризова фінансова стійкість, але не нестійкий фінансовий стан,
оскільки поняття фінансового стану комплексне, більш широке,
ніж фінансова стійкість, яка до речі і входить до складових його
характеристики;

4) кризовий фінансовий стан. Автором пропонується назва —
кризова фінансова стійкість. Існуюча на сьогодні назва четверто-
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го типу фінансової стійкості як кризовий фінансовий стан, на
особисту точку зору дослідника, також не відображає тип фінан-
сової стійкості, тому автор і вказує, що це кризова фінансова
стійкість, а не кризовий фінансовий стан, оскільки поняття фі-
нансового стану включає фінансову стійкість як його складову
ознаку для надання йому оцінки.

При подальшому дослідженні типів фінансової стійкості авто-
ром вводяться також інші назви типів фінансової стійкості у
зв’язку з розширенням їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. У зовнішньому фінансовому
аналізі рекомендується два варіанти визначення типів фінансової
стійкості:

— 1-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника — наявність (нестача) капіталу для формування обо-
ротних активів;

— 2-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника — наявність (нестача) капіталу для формування мате-
ріальних оборотних активів.

Для тих компаній, у яких практично немає матеріальних обо-
ротних коштів, або є, але дуже мало (наприклад, це ті, які не ви-
робляють продукцію, а надають певні послуги, наприклад, осві-
тянські установи, консалтингові компанії, автотранспортні
організації, перукарні, інвестиційні компанії та ін.) доцільно за-
стосовувати перший варіант визначення типів фінансової стійко-
сті. Для тих компаній, у яких основна операційна діяльність
пов’язана з виробничою сферою, торговельною діяльністю, тобто
у яких великі залишки виробничих запасів, незавершеного вироб-
ництва, готової продукції, товарів та інших складових запасів,
доцільним є застосування другого варіанту визначення типів фі-
нансової стійкості.

Проте можна також застосовувати паралельно два варіанти,
якщо становище, в якому опинилася в компанії, скрутне. Все бу-
де залежати від мети аналізу, його завдань, проміжних результа-
тів дослідження, необхідності поглиблення та деталізації аналі-
тичного вивчення фінансової стійкості.

Пропонуються наступні методики визначення типу фінансової
стійкості у зовнішньому фінансовому аналізі при застосуванні
узагальнюючого абсолютного показника — наявності (нестачі)
капіталу для формування оборотних активів.

Дана методика рекомендується тим господарюючим суб’єк-
там, у яких незначні обсяги матеріальних оборотних активів або
вони взагалі відсутні відповідно до виду діяльності.
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У запропонованих методиках розрахунків порівнюються обо-
ротні активи з відповідними джерелами їх формування, тобто з:

— власним оборотним капіталом;
— власним оборотним та довгостроковим капіталом;
— власним оборотним, довгостроковим та поточним (корот-

костроковим) капіталом, забезпеченням наступних витрат і пла-
тежів, доходами майбутніх періодів.

Таким чином, рекомендується виділити такі типи фінансової
стійкості:

1. Чиста абсолютна фінансова стійкість:
ОА (оборотні активи) = НВОК (наявність

власного оборотного капіталу),
тобто:

2 розд. АБ + 4 розд. АБ = 1 розд. ПБ –
– 1 розд. АБ – 3 розд. АБ.

Це означає, що суб’єкт господарювання повністю сам себе фі-
нансує, не використовує позикові кошти і абсолютно не залежить
від зовнішнього середовища. На жаль, така ситуація не є доброю,
бо свідчить про те, що керівництво не може працювати з позико-
вим капіталом, а це не є правильним в умовах дії ринкової еко-
номіки з обов’язковим залученням до своєї діяльності «чужого»
капіталу. Наприклад, немає жодного суб’єкта ринкової економі-
ки, у якого б не існувало дебіторської заборгованості (наші гроші
безвідсотково працюють на когось, відповідно треба, що б і «чу-
жі» гроші працювали на нас, наприклад, у вигляді кредиторської
заборгованості та ін.). Це чистий ідеальний варіант фінансової
стійкості, який дійсно відображає платоспроможність господа-
рюючого суб’єкта в тому її розумінні, який було конкретизували
автором в попередніх дослідженнях.

Абсолютна фінансова стійкість:
ОА = НВОК + ДЗ + ПЗДЗ,

тобто:
2 розд. АБ + 4 розд. АБ = 1 розд. ПБ – 1 розд. АБ –

– 3 розд. АБ + 3 розд. ПБ + ряд. 510 4 розд. ПБ.
Це означає, що суб’єкт господарювання фінансує свою діяль-

ність за рахунок власних та довгострокових позикових коштів
(ДЗ), не використовує короткострокові позикові кошти, за винят-
ком поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язан-
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нями (ПЗДЗ), які витікають з того, що залучається довгостроко-
вий позиковий каптал. Така ситуація на практиці також зустрі-
чається рідко, хоча і буде свідчити про платоспроможність
суб’кта економіки за умови відсутності прострочених поточних
зобов’язань за довгостроковими зобов’язаннями. Це можна по-
дивитися за даними статистичної форми звітності.

2. Нормальна фінансова стійкість:
ОА = НВОК + ДЗ + ПЗ + ЗНВП + ДМП,

тобто:
2 розд. АБ + 4 розд. АБ = (1 розд. ПБ – 1 розд. АБ –

– 3 розд. АБ) + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ + 2 розд. ПБ + 5 розд. ПБ
(поряд з позиковим капіталом для формування оборотних активів
(але не менше ніж 30 % від їхньої величини) залучається також
власний капітал)

Така рівність свідчить про те, що поряд із застосуванням по-
зикового капіталу для формування оборотних активів (не мен-
ше ніж 30 %) залучається також власний капітал. А це означає,
що суб’єкт господарювання є фінансово стійким, хоча і вико-
ристовує позикові кошти. Але тут треба звернути увагу на те,
що він має замало, або взагалі немає товарно-матеріальних цін-
ностей.

4. Нижче нормальної фінансова стійкість:
ОА = НВОК + ДЗ + ПЗ + ЗНВП + ДМП,

тобто:
2 розд. АБ + 4 розд. АБ = (1 розд. ПБ – 1 розд. АБ –

– 3 розд. АБ) + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ + 2 розд. ПБ + 5 розд. ПБ
(поряд з позиковим капіталом для формування оборотних активів
(але вже менше ніж 30 % від їхньої величини) залучається також
власний капітал)

Така рівність свідчить про те, що поряд із застосуванням по-
зикового капіталу для формування оборотних активів (але вже
менше ніж 30 %) залучається також власний капітал. Тобто,
суб’єкт господарювання має власний оборотний капітал, але не
так вже й багато. Його досить для фінансування до 30 % оборот-
них активів. А це означає, що суб’єкт господарювання в принци-
пі є фінансово стійким, хоча і використовує позикові кошти і має
невелику величину власного оборотного капіталу. Зростає сту-
пінь фінансового ризику, оскільки в господарському обороті ви-
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користовується позиковий капітал, питома вага якого зростає по-
рівняно з попереднім типом фінансової стійкості.

5. Передкризова фінансова стійкість:
ОА = –(НВОК) + ДЗ + ПЗ + ЗНВП + ДМП,

тобто:
2 розд. АБ + 4 розд. АБ = – (1 розд. ПБ – 1 розд. АБ –

– 3 розд. АБ) + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ + 2 розд ПБ + 5 розд. ПБ
(відсутність власного оборотного капіталу та фінансування (до
50 %) необоротних активів з витратами майбутніх періодів за ра-
хунок позикового капіталу).

Це означає, що суб’єкт господарювання фінансує всі свої обо-
ротні активи та частину (до 50 %) необоротних активів з витра-
тами майбутніх періодів за рахунок позикового капіталу, тобто
він не має власного оборотного капіталу, але має власний капі-
тал. Виникає високий фінансовий ризик і суттєва залежність діяль-
ності суб’єкта економіки від зовнішнього середовища. Він втра-
чає свою фінансову незалежність та фінансову стійкість.

6. Кризова фінансова стійкість:
ОА = – (НВОК)+ ДЗ + ПЗ + ЗНВП + ДМП,

тобто:
2 розд. АБ + 4 розд. АБ = – (1 розд. ПБ – 1 розд. АБ –

– 3 розд. АБ) + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ + 2 розд ПБ + 5 розд. ПБ
(відсутність власного оборотного капіталу та фінансування (біль-
ше 50 %) необоротних активів з витратами майбутніх періодів за
рахунок позикового капіталу, можлива взагалі відсутність влас-
ного капіталу)

Суб’єкт господарювання також немає власного оборотного
капіталу, але фінансує всі свої оборотні активи та частину (але
вже більше 50 %) необоротних активів з витратами майбутніх
періодів за рахунок позикового капіталу, або взагалі він не має
власного капіталу, тобто у валюті 1 розділу пасиву балансу отри-
мується від’ємна величина за рахунок великої суми непокритого
збитку. Існує високий фінансовий ризик і суттєва залежність діяль-
ності суб’єкта економіки від зовнішнього середовища. Господа-
рюючий суб’єкт по суті втратив свою фінансову незалежність та
фінансову стійкість і став на межу банкрутства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна
зробити наступні висновки.
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У зовнішньому фінансовому аналізі рекомендується два варі-
анти визначення типів фінансової стійкості:

— 1-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника — наявність (нестача) капіталу для формування обо-
ротних активів (для компаній, у яких практично немає матеріаль-
них оборотних активів або невеликі їх обсяги в силу специфіки їх
діяльності);

— 2-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника — наявність (нестача) капіталу для формування мате-
ріальних оборотних активів (для компаній, у яких значні залишки
запасів відповідно до виду їх діяльності).

Проте можна також застосовувати паралельно два варіанти,
якщо становище, в якому опинилася в компанії, скрутне. Все бу-
де залежати від мети аналізу, його завдань, проміжних результа-
тів дослідження, необхідності поглиблення та деталізації аналі-
тичного вивчення фінансової стійкості;

— у запропонованих методиках розрахунків визначення ти-
пів фінансової стійкості для компаній, у яких незначні обсяги
запасів, порівнювати оборотні активи з відповідними джерела-
ми їх формування, тобто з: власним оборотним капіталом; влас-
ним оборотним та довгостроковим капіталом; власним оборот-
ним, довгостроковим та поточним (короткостроковим) капі-
талом, забезпеченням наступних витрат і платежів, доходами
майбутніх періодів;

— виділення таких типів фінансової стійкості компаній, у
яких незначні обсяги запасів: чиста абсолютна фінансова стій-
кість, абсолютна фінансова стійкість, нормальна фінансова стій-
кість, нижче нормальної фінансова стійкість, передкризова фі-
нансова стійкість, кризова фінансова стійкість.

Запропонована автором у зовнішньому фінансовому аналізі
методика визначення типів фінансової стійкості суб’єктів госпо-
дарювання, у яких незначні обсяги запасів відповідно до виду їх
діяльності, допоможе швидше та точніше розібратися його кори-
стувачам у причинах зміни фінансової стійкості, зрозуміти та
розробити шляхи її поліпшення, передбачити певні покращені
перспективи її динаміки.
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