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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА 

СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

У сучасних умовах економічного розвитку держави 

перед суб‘єктами господарювання досить гостро постає 

питання щодо забезпечення їх ефективної діяльності. 

Поряд із зовнішніми факторами впливу на функціонування 

підприємств вагоме місце посідає формування 

відповідного рівня його фінансової стійкості. 

Дослідженню питань, пов‘язаних з фінансовою 

стійкістю підприємства на даний час, приділяється значна 

увага. Серед науковців немає єдиного підходу щодо 

дефініції поняття «фінансова стійкість підприємства»,  при 

цьому вони висвітлюють різні аспекти даної категорії. 

У сучасній економічній літературі виокремлено 

наступні найбільш поширені концептуальні підходи щодо 

трактування поняття «фінансова стійкість підприємства»: 

1. У контексті характеристики фінансового 

стану підприємства. Представниками даного підходу є  

Коробов М. Я. (трактує фінансову стійкість як 

«відповідність параметрів діяльності підприємства та 
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розміщення його фінансових ресурсів критеріям 

позитивної характеристики фінансового стану», 

Шабалиста М. Л. (розглядає дане поняття як узагальнюючу 

характеристику фінансового стану) та Ковальчук М. І. 

(зазначає, що фінансова стійкість підприємства – «це стан 

активів і пасивів підприємства, який дає змогу вільно 

розпоряджатися власним капіталом, грошовими коштами 

та їх еквіваленти, ефективно використовувати всі ресурси, 

забезпечує безперервний процес виробничої, комерційної 

та фінансової діяльності, відтворення і розширення 

виробництва») [3].  

2. Ототожнення з платоспроможністю. Так, 

Крамаренко Г. О. визначає фінансову стійкість 

підприємства як «такий фінансовий та економічний стан 

підприємства, при якому платоспроможність зберігає 

тенденцію до стійкості, а співвідношення власного і 

позикового капіталу знаходиться в межах, що 

забезпечують цю платоспроможність» [3]. 

 Аналогічно дане поняття розглядають Виноградов Г. 

Г. та       Богданівська Л. А. зазначаючи, що фінансова 

стійкість підприємства має тісний взаємозв‘язок з 

перспективною платоспроможністю. Здійснюючи оцінку 

фінансової стійкості, інвестори можуть визначити 

фінансові можливості підприємства на тривалу 

перспективу [4]. 

3. З точки зору стану фінансових ресурсів 

підприємства, в контексті забезпечення ефективного їх 

формування, розподілу та використання. Так, Білик М. Д. 

розглядає фінансову стійкість підприємства з точки зору 

стану фінансових ресурсів, при чому зазначає, що їх 

раціональне використання є запорукою формування 

власних коштів та стабільного отримання прибутку [1].  

Ще одним представником даного підходу є Бланк І. 

А., котрий констатує, що фінансова стійкість підприємства 
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головним чином забезпечується за рахунок формування 

значної частки власного капіталу в структурі джерел 

формування фінансових ресурсів [2]. 

4. Визначення фінансової стійкості з позиції 

фінансової незалежності суб‘єкта господарювання. 

Дефініція досліджуваного поняття згідно з даним підходом 

знайшла своє відображення в працях як вітчизняних 

(Ізмайлова К. В.), так і зарубіжних (К. Друрі, К. Хеддервік) 

вчених-економістів. Так, дані науковці зазначають, що 

фінансова стійкість підприємства характеризує ступінь 

фінансової незалежності підприємства, а також вона має 

безпосередній зв'язок із загальною фінансовою структурою 

підприємства та рівнем залежності підприємства від 

кредиторів та   інвесторів [3]. 

5. Взаємозв‘язок економічної й фінансової 

безпеки з погляду впливу на їхній рівень фінансової 

стійкості підприємства. Так, Пріснякова В. Ф. розглядає 

фінансову стійкість підприємства як «рівень фінансової 

безпеки підприємств в умовах як ринкової, так і планової 

економіки й, у першу чергу, визначається станом та 

структурою активів підприємства й джерелами їхнього 

покриття» [5]. 

Узагальнюючи вище наведені визначення поняття 

«фінансової стійкості», можемо сформулювати наступне 

визначення: фінансова стійкість   підприємства – це 

комплексне поняття, яке характеризує такий стан та 

структуру фінансових ресурсів підприємства, що 

забезпечує високий рівень платоспроможності та 

фінансову незалежність суб‘єкта господарювання в 

довгостроковій перспективі. 
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