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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА - ОЗНАКА  ПРИРОСТУ  
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Важливим  результатом, який формує фінансові ресурси підприємства, 
забезпечує його стабільність і конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг, 
є прибуток. Саме на основі одержаного прибутку будь-яке підприємство незалежно 
від форми власності та виду діяльності виконує свої функції, спрямовуючи кошти 
на власний розвиток, на соціальні потреби, у фонд матеріального заохочування та 
на ін. Закони ринкової економіки вимагають постійного кругообігу коштів у народ-
ному господарстві, що заснований на платоспроможному попиті. У цих умовах виз-
начення фінансової стійкості, найважливішими ознаками якої є платоспроможність 
і наявність ресурсів для розвитку, ставиться до числа найбільш важливих не тільки 
фінансових, але й загальноекономічних проблем. 

Дослідження даного питання представлено у працях багатьох вчених,зокрема 
Ткаченко Т.П., Дзюба І.В. Опачанський Д. та ін.

Фінансова стійкість відіграє важливу роль у функціонуванні підприємства, 
адже відображає стабільне перевищення доходів над витратами та стан ресурсів, що 
забезпечує вільне маневрування коштами організації та шляхом їх ефективного ви-
користання сприяє безперебійному процесу виробництва та реалізації, розширенню 
та оновленню[1, с. 94]. 

Фінансова стійкість підприємства це такий стан фінансових ресурсів, 
при якому підприємство, вільно може маневруючи грошовими коштами та 
здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес 
виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення. 
Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства 
і відсутності коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого 
суб'єкта.

З усіх показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства, 
виділяють як найбільш узагальнюючий показник фінансової стійкості залишок або 
недостачу джерел коштів для формування запасів і витрат. Цей показник отриму-
ють у вигляді різниці розміру джерел коштів і розміру запасів і затрат. Відповідно 
до показників забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування виділяють 
наступні ступені фінансової стійкості підприємства: 

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, яка трапляється рідко і є крайнім 
типом фінансової стійкості. При цьому запаси і затрати менші за суму власного обо-
ротного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності. 
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2. Нормальна стійкість фінансового стану, який гарантує його 

платоспроможність. Запаси і витрати дорівнюють сумі власного оборотного капіталу 
і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності. 

3. Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується 
платоспроможність, але є можливість відновлення рівноваги між платіжними засо-
бами та платіжними зобов’язаннями за рахунок залучення тимчасово вільних дже-
рел в оборот і збільшення власного капіталу. 

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебуває на межі 
банкрутства, оскільки в цій ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери та 
дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості 
та прострочених позик[1, с. 96].

Фінансова діяльність будь-якої компанії являє собою комплекс 
взаємопов’язаних процесів, що залежать від багатьох різноманітних факторів,які 
діляться на внутрішні та зовнішні, що мають  вплив на фінансову стійкість 
підприємства. 

З погляду впливу на фінансову стійкість підприємства визначальними 
внутрішніми факторами є: 

−галузева приналежність суб'єкта господарювання; 
−структура продукції(послуг), її частка в попиті; 
−розмір оплаченого статутного капіталу, та ін.

Окрім внутрішніх факторів, на фінансову стійкість впливає також низка 
факторів зовнішнього середовища. Термін "зовнішнє середовище" містить у собі різні 
аспекти: економічні умови господарювання, наявні в суспільстві техніку й технологію, 
платоспроможний попит споживачів тощо.  Ці зовнішні фактори впливають на все, 
що відбувається усередині підприємства[3, с. 45]. 

Для стабільності фінансової стійкості необхідно проводити дії, спрямовані 
оптимізацію фінансових ресурсів та їх приросту ,зокрема на зменшення запасів 
і затрат, поповнення власних оборотних коштів та прискорення обертання 
капіталу в поточних активах.

Отже, важливе місце в системі показників діяльності підприємства має 
фінансова стійкість, яка перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних 
процесів та визначає  такий стан фінансових ресурсів підприємства, при якому 
забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності - на основі зростан-
ня прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності.
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