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Сьогодні економіка України продовжує поступово відновлюватися 

після кризи, але цей розвиток не є рівномірним для всіх галузей. Достатні 

темпи економічного зростання спостерігаються лише в металургії та 

машинобудуванні, тоді як у соціально-культурній сфері не відбувається 

позитивної динаміки. Крім цього фундаментальними проблемами є висока 

інфляція та відсутність довіри іноземних інвесторів. 

Фінансова стійкість підприємства є однією з головних факторів 

успішної і стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо 

підприємство є фінансово стійким і платоспроможним, то воно має такі 

переваги перед іншими суб’єктами господарювання, які допоможуть йому у 

відносинах з банківськими установами, з інвесторами, з державою, з 

постачальниками, та з покупцями, тобто зможуть забезпечити 

конкурентоздатне функціонування на ринку. Фінансова стійкість 

характеризує стан фінансових ресурсів, за якого підприємство здійснює 

ефективне функціонування виробництва, а також забезпечує його розвиток. 

В сучасній економічній літературі не має єдиного підходу до 

визначення поняття «фінансова стійкість». Існує багато точок зору, які мають 

і спільні риси, і відмінності. Наведемо декілька визначень, які підтверджують 

неоднозначність трактувань цього терміну. 

Лахтіонова Л. А. визначає фінансову стійкість як такий стан 

фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи 

грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання 

забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а 

також затрати на його розширення і оновлення. [1] 

Мамонтова Н. А. називає фінансову стійкість економічним станом 

підприємства, за якого забезпечується стабільна фінансова діяльність, 

постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, 

ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес 

виробництва і реалізації продукції, розширення та оновлення виробництва.[2] 

Павловська О. В. розглядає фінансову стійкість з позиції спроможності 

підприємства за рахунок власних коштів забезпечувати запаси  і витрати, не 

допускати невиправданої дебіторської  і  кредиторської  заборгованості  та  

своєчасно  розраховуватися  за  зобов'язаннями. [4] 

Абрютіна М.С. та Грачов О.В пояснюють фінансову стійкість як 

надійно гарантовану платоспроможність, незалежність від випадковостей 

ринкової кон'юнктури і поведінки партнерів. [5] 



Ізмайлова К.В вважає, що фінансова  стійкість – це ступінь фінансової 

незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його 

використання. [6] 

На нашу думку, найбільш точне і вичерпне визначення дає Савицька Г. 

В., яка трактує фінансову стійкість як здатність суб'єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 

зовнішньому і внутрішньому середовищі, яке змінюється; що гарантує його 

постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в межах 

припустимого рівня ризику. [3] 

Отже, узагальнюючи підходи різних авторів, на наш погляд, фінансову 

стійкість слід визначити як комплексне поняття, що характеризує стабільне 

функціонування і сталий розвиток підприємства, що здатне вчасно 

розраховуватись за своїми зобов’язаннями, ефективно використовуючи свої 

грошові кошти, зберігає рівновагу активів і пасивів, забезпечує достатній 

рівень рентабельності в мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього 

середовища, та здійснює свою діяльність в рамках допустимого рівня ризику. 

Основою виживання та ефективної діяльності підприємств в умовах 

нестабільності ринкової економіки є фінансова стійкість. Оцінка фінансової 

стійкості, як головної характеристики міри фінансової незалежності, 

необхідна для контролю за фінансовим станом, виявлення існуючих проблем 

та перспектив розвитку. 
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