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ТИПИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ КОМПАНІЙ
ІЗ ЗНАЧНИМИ ОБСЯГАМИ ЗАПАСІВ ВІДПОВІДНО

ДО ВИДУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ)

АНОТАЦІЯ: розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фі-
нансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зов-
нішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам
зору з цього питання. Запропоновані варіанти визначення типів фі-
нансової стійкості компанії в залежності від специфіки її діяльності.
Розроблена та обґрунтована власна точка зору про типи фінансової
стійкості господарюючих суб’єктів на основі абсолютних її показників
у зовнішньому фінансовому аналізі для компаній із значними обсяга-
ми запасів відповідно до виду їх діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова стійкість, суб’єкт господарювання, аб-
солютні показники, зовнішній фінансовий аналіз, внутріщній фінансо-
вий аналіз, типи фінансової стійкості, запаси, оборотні активи.

АННОТАЦИЯ: рассмотрены дискуссионные вопросы относительно
типов финансовой устойчивости субъектов хозяйствования во внут-
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реннем и внешнем финансовом анализе, представлена критическая
оценка различным точкам зрения по этому вопросу. Предложены ва-
рианты определения типов финансовой устойчивости компании в
зависимости от специфики ее деятельности. Разработана и обосно-
вана собственная точка зрения о типах финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов на основе ее абсолютных показателей во
внешнем финансовом анализе для компаний со значительными обь-
емами запасов в соответствии с видом их деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовая устойчивость, субъект хозяйство-
вания, абсолютные показатели, внешний финансовый анализ, внут-
ренний финансовый анализ, типы финансовой устойчивости, запасы,
оборотные активы.

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 and domestic 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
external financial analysis for companies with big amounts of stocks.
KEY WORDS: financial stability, economy subject, absolute indexes,
external financial analysis, domestic financial analysis, types of financial
stability, supplies, current assets.

На сьогодні при наявності світової та вітчизняної фінансової
кризи важливою складовою забезпечення успішної життєдіяль-
ності компаній є їх фінансова стійкість. Проте існують різні під-
ходи до аналізу фінансової стійкості суб’єктів економіки, різно-
бічність думок стосовно визначення її типів на основі абсолют-
них показників. 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 фінансової стійкості, методики їх визна-
чення на основі абсолютних її показників. В країнах далекого за-
рубіжжя (Британія, США, Франція та ін.) [15—24] взагалі не роз-
глядаються типи фінансової стійкості, а деякі вчені із цих країн
навіть не виокремлюють даного поняття. Це все викликає непоро-
зуміння в методиці аналізу фінансової стійкості та неадекватність
тлумачень його кінцевих результатів, помилковість підсумкових
висновків, прийняття невірних управлінських рішень, втрачання
ринкових позицій та ділових партнерів, призводить до банкрут-
ства компаній. Тому тема дослідження є доволі актуальною.

Метою статті є розробка типів фінансової стійкості на основі
абсолютних її показників у зовнішньому фінансовому аналізі для
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тих компаній, у яких значні обсяги запасів відповідно 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 дія-
льності;

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

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

— вихідна база для визначення наявних джерел формування
запасів. В попередніх наукових дослідженнях вже було наголо-
шено на таких абсолютних показниках фінансової стійкості як:
1) наявність власного оборотного капіталу як різниця між влас-
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 і фінансовими оборотними активами
[9—11]. Саме вони є вихідною базою у визначенні типів фінан-
сової 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 і платежів, до-
ходи майбутніх періодів й ін.) довгострокові зобов’язання, коро-
ткострокові кредити;

— включення таких додаткових показників як коефіцієнти за-
безпеченості запасів різними джерелами фінансування, що по су-



241

ті дублюють попередні розрахунки — співвідношення запасів з
відповідними джерелами їх формування.

Практично всі вчені-аналітики притримуються загальної дум-
ки до виділення чотирьох типів фінансової стійкості з такими на-
звами:

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 фінан-
совий 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-
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.

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 оборот-
них активів;

— 2-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника - наявність (нестача) капіталу для формування матері-
альних 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 орга-
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нізації, перукарні, інвестиційні компанії та ін.) доцільно застосо-
вувати перший варіант визначення типів фінансової стійкості.
Для тих компаній, у яких основна операційна діяльність пов’я-
зана 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) ка-
піталу (джерел фінансування) для формування матеріальних обо-
ротних активів.

Дана методика рекомендується тим господарюючим суб’єк-
там, у яких великі обсяги матеріальних оборотних активів.

При застосуванні наявності (нестачі) капіталу (джерел фінан-
сування) для формування матеріальних оборотних активів реко-
мендується порівнювати матеріальні оборотні активи з відповід-
ними джерелами їх формування, а саме:

— з власним матеріально-оборотним капіталом;
— з власним матеріально-оборотним та довгостроковим капі-

талом;
— з власним матеріально-оборотним, довгостроковим та по-

точним (короткостроковим) капіталом.
Таким чином, рекомендується виділити такі типи фінансової

стійкості:
1. Нормальна фінансова стійкість 1 рівня: МОА = НВМОК, тоб-

то: ряд. 100 – 140 2 розд АБ + 4 розд. АБ = 1 розд. ПБ — 1 розд.
АБ — 3 розд. АБ — ряд. 150, 160, 170 — 230, 240, 250 2 розд. АБ.

Це означає, що суб’єкт господарювання фінансує всі свої ма-
теріальні (нефінансові) оборотні активи (МОА) за рахунок влас-
ного матеріально-оборотного капіталу (НВМОК). Проте вважа-
ється, що подібна ситуація не є нормальною, бо частина матері-
ального оборотного капіталу повинна фінансуватися також за ра-
хунок позикового капіталу. І якщо фінансова стійкість має абсо-
лютний тип, то це свідчить про те, що керівництво не може пра-
цювати з позиковими коштами. Це питання є дискусійним. На
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особисту точку зору автора, за даними балансу важко визначити,
яка саме частина власного оборотного капіталу спрямована на
формування нефінансових оборотних активів, а яка на — фінан-
сові оборотні активи. Тому вважається за доцільне, що така ситуа-
ція є цілком нормальною в умовах фінансової кризи, оскільки для
забезпечення стійкого фінансового стану суб’єкт господарюван-
ня повинен мати найменший фінансовий ризик та відповідну фі-
нансову незалежність від зовнішнього середовища.

2. Нормальна фінансова стійкість 2 рівня: МОА = НВМОК +
+ ДЗ + ПЗДЗ, тобто: ряд. 100 — 140 2 розд АБ + 4 розд. АБ =
1 розд. ПБ — 1 розд. АБ – 3 розд. АБ — ряд. 150, 160, 170 —
230, 240, 250 2 розд. АБ + 3 розд. ПБ + ряд. 510 4 розд. ПБ.

Це означає, що суб’єкт господарювання фінансує свої матері-
альні оборотні активи за рахунок не тільки власного матеріально-
оборотного капіталу, але й за рахунок довгострокових позикових
коштів (ДЗ) та з використанням поточної заборгованості за дов-
гостроковими зобов’язаннями (ПЗДЗ), які витікають з того, що
залучається довгостроковий позиковий капітал та за умови від-
сутності прострочених поточних зобов’язань за довгостроковими
зобов’язаннями. Це можна подивитися за даними статистичної
форми звітності.

3. Нормальна фінансова стійкість 3 рівня: МОА = НВМОК +
+ ДЗ + ПЗ, тобто: ряд. 100 — 140 2 розд АБ + 4 розд. АБ = 1 розд.
ПБ – 1 розд. АБ — 3 розд. АБ — ряд. 150, 160, 170 — 230, 240,
250 2 розд. АБ + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ.

Така нерівність свідчить про те, що для формування матері-
альних оборотних активів поряд із застосуванням власного мате-
ріально-оборотного капіталу залучається також довгостроковий
та короткостроковий позиковий капітал. Тобто суб’єкт господа-
рювання має власний матеріально-оборотний капітал, але не так
вже й багато. Тому і залучається капітал зі сторони. При умові
відсутності прострочених боргів це означає, що суб’єкт господа-
рювання в принципі є фінансово стійким, хоча і використовує по-
зикові кошти і має невеликий власний матеріально-оборотний
капітал.

4. Передкризова фінансова стійкість: МОА = - (НВМОК) + ДЗ
+ ПЗ тобто: ряд. 100 — 140 2 розд АБ + 4 розд. АБ = - (1 розд.
ПБ — 1 розд. АБ — 3 розд. АБ - — ряд. 150, 160, 170 — 230, 240,
250 2 розд. АБ) + 3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ (відсутність власного
матеріально-оборотного капіталу та фінансування фінансових
оборотних активів і частини (до 50 %) необоротних активів за ра-
хунок позикового капіталу, але наявність власного капіталу)
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Це означає, що суб’єкт господарювання фінансує всі свої ма-
теріальні оборотні активи, а також фінансові оборотні активи та
певну частину (до 50 %) необоротних активів за рахунок позико-
вого капіталу, тобто він не має власного матеріально-оборотного
капіталу, але має власний капітал. Виникає високий фінансовий
ризик і суттєва залежність діяльності суб’єкта економіки від зов-
нішнього середовища. Він втрачає свою фінансову незалежність
та фінансову стійкість.

5. Кризова фінансова стійкість: МОА = - (НВМОК) + ДЗ + ПЗ
тобто: ряд. 100 — 140 2 розд АБ + 4 розд. АБ = - (1 розд. ПБ —
1 розд. АБ –3 розд. АБ - — ряд. 150, 160, 170 — 230, 240, 250 2
розд. АБ) +3 розд. ПБ + 4 розд. ПБ (відсутність власного матеріа-
льно-оборотного капіталу та фінансування всіх оборотних акти-
вів і більшої частини (більше 50 %) необоротних активів за раху-
нок позикового капіталу, можлива взагалі відсутність власного
капіталу)

Суб’єкт господарювання також немає власного матеріально-
оборотного капіталу, але фінансує всі свої матеріальні оборотні
активи, фінансові оборотні активи та частину (більше 50 %) не-
оборотних активів за рахунок позикового капіталу, або взагалі
він не має власного капіталу, тобто у валюті 1 розділу пасиву
балансу отримується від’ємна величина за рахунок великої суми
непокритого збитку. Існує високий фінансовий ризик і суттєва
залежність діяльності суб’єкта економіки від зовнішнього сере-
довища. Господарюючий суб’єкт по суті втратив свою фінан-
сову незалежність та фінансову стійкість і став на межу банк-
рутства.

Таким чином, можна зробити наступні висновки.
У зовнішньому фінансовому аналізі рекомендується:
— два варіанти визначення типів фінансової стійкості:
— 1-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного

показника - наявність (нестача) капіталу для формування оборот-
них активів (для компаній, у яких практично немає матеріальних
оборотних активів або невеликі їх обсяги в силу специфіки їх ді-
яльності);

— 2-й варіант із застосуванням узагальнюючого абсолютного
показника - наявність (нестача) капіталу для формування матері-
альних 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-
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тів дослідження, необхідності поглиблення та деталізації аналі-
тичного вивчення фінансової стійкості;

— в запропонованих методиках розрахунків визначення типів
фінансової стійкості для компаній, у яких значні обсяги запасів,
порівнювати матеріальні оборотні активи з відповідними джере-
лами їх формування, тобто з: власним матеріально-оборотним
капіталом; з власним матеріально-оборотним та довгостроковим
капіталом; з власним матеріально-оборотним, довгостроковим та
поточним (короткостроковим) капіталом;

— виділення таких типів фінансової стійкості компаній, у
яких значні обсяги запасів: нормальна фінансова стійкість 1 рів-
ня, нормальна фінансова стійкість 2 рівня, нормальна фінансова
стійкість 3 рівня, передкризова фінансова стійкість, кризова фі-
нансова стійкість.

Запропонована автором у зовнішньому фінансовому аналізі
методика визначення типів фінансової стійкості суб’єктів госпо-
дарювання, у яких значні обсяги запасів відповідно до виду їх ді-
яльності, допоможе швидше та точніше розібратися його корис-
тувачам в причинах зміни фінансової стійкості, зрозуміти та
розробити шляхи її поліпшення, передбачити певні покращені
перспективи її динаміки.
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
В ГЛОБАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто міжнародна міграція капіталу, яка су-
проводжує процес інтеграції національної економіки до глобалізова-
ного фінансового простору.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародна міграція капіталу, фінансовий ринок,
інвестиційний процес, фінансові потоки.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается международная миграция
капитала, которая сопровождает процесс интеграции национальной
экономики в глобальное финансовое пространство.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международная миграция капитала, финансо-
вый рынок, инвестиционный процесс, финансовые потоки.

ANNOTATION. International migration of capital, which accompanies the
process of integration of national economy to globalizing financial space,
is examined in the article.
KEYWORDS: international migration of capital, financial market, invest-
ment process, financial streams.

Постановка проблеми. Тісне переплетення окремих складо-
вих світового господарства та його чітко визначена однорідність
приводять до злиття національних економічних систем і створен-
ня їх аналога на міжнародному рівні. Отже, в межах світової еко-
номічної системи, яку формують взаємозв’язки між національ-
ними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами
і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками,
відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, ва-
лютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини.
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