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У статті узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття «фінансова 
стійкість». Детерміновано фактори впливу на фінансову стійкість будівельних 
підприємств. Виділено основні загрози та можливості формування капіталу 
підприємств будівельної галузі та надано рекомендації щодо основних напрямів 
покращення фінансової стійкості будівельних підприємств. 
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будівельних підприємств, фактори впливу, загрози. 

В статье обобщены научные подходы к трактовке сущности понятия «финансовая 
устойчивость». Детерминированы факторы влияния на финансовую устойчивость 
строительных предприятий. Выделены основные угрозы и возможности формирования 
капитала предприятий строительной отрясли и даны рекомендации по основным 
направлениям улучшения финансовой устойчивости строительных предприятий. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, строительные предприятия, финансовая 

устойчивость строительных предприятий, факторы влияния, угрозы. 
 
The article summarizes the scientific approaches to the interpretation of the concept of 
«financial sustainability». Determinants of the impact on the financial sustainability of 
construction companies. The main threats and opportunities of capital formation of the 
enterprises of the construction industry are highlighted. Recommendations on the main areas 
for improving the financial sustainability of construction companies are given. 
Keywords: financial sustainability, construction enterprises, financial sustainability of construction 

enterprises, factors of influence, threats. 

 

В сучасних кризових умовах основою стабільності будівельного підприємства є його 
фінансова стійкість. Зазначена галузь є однією з найважливіших галузей матеріального 
виробництва та суттєво впливає на прискорення науково-технічного прогресу в усіх інших 
галузях економіки. Отже, значна частина проблем і завдань, пов’язаних з розвитком 
будівництва, має міжгалузевий характер. При цьому, низький рівень фінансової стійкості 
підприємств будівельної галузі значно посилюється внаслідок негативного впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничої 
діяльності і є основним компонентом загальної стійкості підприємства [1]. Саме цим 
обумовлено актуальність ретельного аналізу проблемних аспектів ринку будівельної 
індустрії, що дозволить приймати ефективні стратегічні рішення, спрямовані на підвищення 
фінансової стійкості та ефективності господарювання в цілому . 
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Питання фінансової стійкості підприємств постійно перебувають в центрі уваги 
сучасних наукових досліджень. Значний внесок у теорію фінансової стійкості внесли такі 
відомі науковці, як Філімоненко О. С., Грабовецький Б. Є., Савицька Г. В., Бланк І. А., 
Івахненко В. М. та багато інших. Проблеми, пов’язані з розвитком будівельної галузі, 
знайшли відображення у наукових дослідженнях Нетака О. Б. та Крисько Ж. 

Метою дослідження є розгляд наукових підходів визначення економічної сутності 
категорії «фінансова стійкість будівельних  підприємств», вивчення впливу внутрішніх та 
зовнішніх факторів, а також визначення основних шляхів її підвищення. 

Фінансова стійкість виступає однією із найважливіших характеристик оцінки 
фінансового стану підприємств будівельної галузі, адже є запорукою ефективного 
управління підприємством. В економічній літературі існують різні тлумачення фінансової 
стійкості підприємства. Так, Філімоненко О. С. визначає фінансову стійкість, як стан 
підприємства, при якому розмір його майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, 
тобто підприємство є платоспроможним [2]. Грабовецький Б. Є. вважає, що «фінансова 
стійкість – це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та 
залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, 
довіра кредиторів та інвесторів і рівень залежності від них, наявність такої величини 
прибутку, який би забезпечив самофінансування» [3]. Натомість, Савицька Г. В. 
характеризує фінансову стійкість будівельного підприємства, як здатність суб’єкта 
господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 
мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та 
інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику 
[4]. Водночас Бланк І. А. провідну суть фінансової стійкості визначає як характеристику 
стабільності фінансового стану будівельного підприємства, що забезпечується високою 
часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових ресурсів [5].  

Дещо інший підхід до визначення сутності «фінансової стійкості» має Івахненко В. М. 
Він наголошує на тому, що фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел 
їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі 
співвідношення власного і залученого капіталу будівельного підприємства, темпів 
нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення 
довгострокових і поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних 
засобів власними джерелами [6]. Враховуючи усе вищезазначене, під фінансовою стійкістю 
будівельного підприємства ми розуміємо стан фінансових ресурсів, їх розподіл і 
використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу 
при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності у довгостроковій перспективі і 
під впливом численних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Найбільш 
важливою формою стійкості фірми є її здатність розвиватися у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру 
фінансових ресурсів і, при необхідності, мати можливість залучати позикові кошти. 

Концентруючи увагу на різних аспектах фінансової стійкості, науковці виділяють 
різноманітні класифікаційні ознаки. Враховуючи особливості будівельних підприємств, 
найбільш значущими є поділ факторів за місцем виникнення та за ступенем впливу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактори, що впливають на фінансову стійкість будівельних підприємств 

За місцем виникнення: За ступенем впливу: 

- внутрішні чинники; 

- зовнішні чинники. 

- фактори І рівня (основні); 

- фактори ІІ рівня (похідні); 

- фактори ІІІ рівня (деталізуючі); 
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До найбільш суттєвих зовнішніх факторів, які формують фінансову стійкість 
будівельного підприємства, належать: становище підприємства на ринку нерухомості, 
взаємозв’язок з контрагентами; розвиток економіки, потреби в житлових та нежитлових 
приміщеннях; наявність/відсутність платоспроможного попиту на об’єкти нерухомості; 
економічна та фінансово-кредитна політика держави; соціальна та демографічна ситуація в 
суспільстві тощо. Але специфіка зовнішніх факторів полягає в тому, що будівельні 
підприємства не мають можливості впливати на них, а лише мінімізувати їх шкідливий 
вплив. Ось чому основний акцент в управлінні фінансовою стійкістю будівельного 
підприємства повинен бути спрямований на внутрішні фактори, тобто на ті, які повністю 
залежать від самого підприємства. 

Визначальними внутрішніми факторами впливу є: склад та структура майна і 
фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви; розмір оплаченого статутного капіталу; 
структура та тип нерухомості, що будується підприємством та будівельних матеріалів, 
торгівля яким здійснюється; умови, на яких здійснюється оплата за послуги та нерухомість. 
Отже, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансову стійкість коливається, залежно 
від конкретного підприємства та особливостей його діяльності. 

Основні фактори (I рівня) є узагальнюючими факторами, які виникають в результаті 
впливу факторів рівня II і рівня III і служать генератором взаємодії між більш дрібнішими 
факторами. До їх числа належать: етапи життєвого циклу будівельного підприємства та фаза 
економічного розвитку системи. Залежно від етапу економічного розвитку системи будуть 
відрізнятися темпи будівництва, реалізації будівельних матеріалів, їх співвідношення, а також 
рівень інвестицій підприємства в товарно-матеріальні запаси, що в кінцевому результаті 
відобразиться на прибутках підприємства. Стадія життєвого циклу будівельного підприємства є 
фундаментальним фактором, що визначає загальну економічну мету підприємства, для якої 
будуть реалізовані всі інші його стратегії (стратегія управління власним і позиковим капіталом, 
стратегія управління обсягом діяльності, фінансова стратегія). 

Похідні фактори (ІІ рівня) є результатом дії основоположних (базових) чинників: 
соціальна та демографічна ситуація; грошово-кредитна та податкова політика держави; 
наявність платоспроможного попиту; загальний рівень стабільності, необхідність 
утримувати надлишкові резерви та запаси; обрана стратегія управління активами та 
капіталом; обрана стратегія управління грошовими потоками. 

Деталізуючими факторами (III рівень) є: рівень інфляції, рівень конкуренції, стратегія 
управління ризиками, склад та структура активів. З їх допомогою деталізують та з’ясовують 
механізм впливу на фінансовий стан будівельного підприємства чинників другого рівня. 
Слід зазначити, що всі перераховані вище фактори тісно взаємопов’язані, але їх вплив на 
фінансову стабільність будівельного підприємства різний, тобто деякі можуть впливати 
негативно, а інші – позитивно. 

Як бачимо, будівельні підприємства на даний час стикнулися із цілим рядом факторів, 
що як позитивно, так і негативно впливають на їх стійкість (табл. 2). 

Крім того, основною проблемою, що знижує стійкість та уповільнює розвиток будівельних 
підприємств в Україні, є брак фінансування внаслідок низького попиту населення, відсутності 
коштів на етапі будівництва, недостатньої підтримки для будівництва соціальних та 
інфраструктурних об’єктів за рахунок бюджету. Фактор бюджетного фінансування житлового 
будівництва має значення лише в окремих регіонах: Києві та обласних центрах. Аналізуючи 
ситуацію в галузі, необхідно враховувати специфіку будівництва. Очевидно, що для реалізації 
будівельних проектів потрібно довгострокове фінансування. В результаті великі організації, які 
мають доступ до довгострокових джерел фінансування, є більш конкурентоспроможними та 
фінансово стійкими. У містах не вистачає готових до будівництва територій. В цьому випадку 
інвестиційний цикл може тривати від п’яти до шести років і вимагає додаткових вкладень.. Все 
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це не відповідає очікуванням споживачів. Вищесказане негативно впливає на стійкість 
будівельних підприємств. Відзначимо також, що сезонність визначає види робіт, які можна 
виконувати протягом певного періоду року і при певних погодних умовах. Несприятливі погодні 
умови можуть привести до збільшення термінів будівництва або необхідності найму додаткових 
працівників для виконання роботи в строк і необхідності залучення додаткових фінансових 
ресурсів. 

Таблиця 2 

Можливості та загрози формування капіталу будівельних підприємств 

Можливості Загрози 
1. Наявність програми із поліпшення якості 

будівництва 

2. Соціально-політична стабільність, яка сприяє 

розвитку економіки країни і окремих їх галузей  

3.Відносно стабільний ринковий попит 

4. Високий потенціал українського ринку нерухомості і 

розвитку нових сегментів ринку 

5. Розширення галузі за допомогою об’єктів 

комерційної нерухомості 

6. Партнерство з банківським сектором для реалізації 

будівельних і фінансових проєктів та вдосконалення 

механізму іпотечного кредитування і системи застави 

за квартиру для залучення населення середнього та 

нижче середнього класів 

7. Залучення іноземних інвесторів 

8. Скорочення кількості будівель та інженерних споруд 

незавершеного будівництва 

1. Нестабільна політична ситуація в країні та 

недосконале, часто змінюване законодавство 

2. Поява нових конкурентів на ринку  

3. Зменшення рентабельності будівництва 

типового житла  

4. Відсутність або недостатність державних 

заходів для розвитку будівельної галузі  

5. Нестабільність курсів валют  

6. Посилення податкового тиску на 

виробників будівельних матеріалів  

7. Інфляція  

8. Виникнення труднощів під час укладання 

договорів із клієнтами та постачальниками  

9. Загроза збільшення відсоткових ставок та 

умов кредитування, що призводить до 

недоступності та нестачі фінансових ресурсів 

До основних шляхів підвищення фінансової стійкості будівельних підприємств, на які 
варто звернути особливу увагу, можна віднести: 

− для раціонального використання виробничих запасів запровадити комп’ютеризовані 
системи планування та управління запасами; 

− для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану продукцію здійснювати 
аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців; 

− для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та прибутків підприємства слід 
укладати угоди про співпрацю із банківськими та іпотечними установами, донорськими 
міжнародними організаціями. 

Фінансова стійкість підприємства – це ситуація стабільного перевищення грошових 
надходжень суб’єкта господарювання над його виплатами та незначного впливу змін 
зовнішнього середовища на плановий фінансовий результат діяльності. Недостатня 
фінансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює неплатоспроможність, надмірна – 
створення надлишкових запасів і резервів, що збільшує витрати на їхнє утримання, стримує 
темп розвитку будівельного підприємства. Тому правильність підходів до кількісної оцінки 
фінансової стійкості будівельного підприємства вкрай важлива для нього, бо дає змогу 
виявити причини фінансової дестабілізації, розробити й реалізувати конкретні заходи щодо 
усунення першопричин. 
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