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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ»  В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

В сучасних економічних умовах більшість підприємств мають складне фінансове становище, значна частина 

прибутку носить інфляційний характер, не кращим є положення і з платоспроможністю. Сучасний стан національної 

економіки, коли більшість підприємств перебуває в скрутному становищі, вимагає під суб’єктів господарювання 

підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності на ринку. Однією з складових стабільності та 

прибутковості підприємства виступає його фінансова стійкість. Вона характеризується як зовнішнім середовищем – 

стабільним економічним середовищем, так і внутрішнім середовищем – результатами господарської діяльності 

підприємства. 

Фінансова стійкість оцінюється на підставі співвідношення власного і залученого капіталу підприємства, 

темпів нарощування власних засобів, також відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів і 

витрат, грошових і товарних потоків, показує співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, свідчить про 

достатність забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами тощо. 

Проблеми фінансової стійкості на підприємстві вивчали такі науковці: О.Я. Базілінська, В.В. Коваленко, А.А. 

Ковальов, О.В. Крухмаль, О.В. Павловська, В.П. Привалов, Г.В. Савицька, Т.О. Фролова, Ю.С. Цал-Цалко, Л.М. 

Шаблиста та ін. Дослідження думао зазначених вчених засвідчив, що, що разом з достатньо глибокою 

одностайністю, має місце дискусійність, а також суперечливість підходів до тлумачення сутності фінансової 

стійкості підприємства. 

Встановлено, що в науковій літературі поняття «стійкість» ототожнюється з такими поняттями, як сталість 

(незмінність, постійність) та стабільність (забезпечення сталості). Стійкість підприємства як економічна категорія, 

охоплює сукупність факторів, що забезпечують підприємству стан контрольованої рівноваги та здатність до сталого 

економічного зростання шляхом ефективного управління діяльністю. 

Аналіз економічної літератури засвідчив, що, в залежності від ракурсу дослідження, в поняття  «фінансова 

стійкість підприємства» вкладають ступінь залежності підприємств від залучених джерел фінансування, 

характеристику стану фінансових ресурсів підприємства та результативність їх розміщення, стан рахунків 

підприємства, які гарантують його платоспроможність, ліквідність, прибутковість та кредитоспроможність 

фінансовий стан підприємства, результат діяльності., яке є результатом узагальнення наукових підходів до 

тлумачення сутності аналізованого поняття. Отже, фінансова стійкість – це такий стан підприємства, за якого 

гарантується вільний обіг грошових коштів, стабільна фінансова діяльність, ефективне управління фінансовими 

ресурсами, постійне перевищення доходів над витратами, розширене виробництво, безперервний процес 

виробництва і реалізації продукції. Дане визначення охоплює аналіз всіх сфер діяльності підприємства, що і включає 

в себе поняття «фінансова стійкість». 

Фінансова стійкість підприємства – це головна складова загальної стійкості підприємства, що є об’єктом 

фінансового управління його господарською діяльністю та характеризує стан фінансових ресурсів як забезпеченість 

пропорційного, збалансованого розвитку при збереженні платоспроможності, кредитоспроможності в умовах 

припустимого рівня ризику. 

Отже, існуючі трактування поняття «фінансова стійкість підприємства» деталізують її окремі фактори 

формування, ознаки, форми прояву і основні функції. Але, слід звернути увагу на те, що фінансова стійкість 

підприємства є категорією динамічною (що постійно змінюється), багатофакторною та, як результат, комплексною. 

Тому при її дослідженні необхідно поєднувати усі складові фінансових відносин суб’єкта господарювання. 

У зв’язку з вище описаним, можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємства – це властивість 

підприємства, яка відображає в процесі тісної взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення стану 

фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні 

характеристики діяльності підприємства, але й функціонувати та розвиватися в часі. 

 


