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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В фінансово-економічній науковій, навчальній та методичній літературі 

щодо трактування сутності фінансової стійкості не існує єдиної думки. 

Найбільш поширеним підходом є розуміти під фінансовою стійкістю 

підприємства характеристику стану фінансових ресурсів підприємства та 

результативність їх розміщення; ступінь залежності підприємств від 

залучених джерел фінансування; результат діяльності; стан рахунків 

підприємства, які гарантують його платоспроможність, ліквідність , 

прибутковість та кредитоспроможність. 

У процесі визначення сутності поняття «фінансова стійкість» передусім 

дамо визначення терміну «стійкість». У широкому розумінні даний термін 

можна визначити як здатність системи виконувати функції, поставлені перед 

нею, всупереч впливу ендогенних і екзогенних факторів. На думку 

Грабовецького  Б.Є., фінансова стійкість – це надійно гарантована 

платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, 

незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра 

кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини 

прибутку, який би забезпечив самофінансування [1]. Науковець Білик М.С. 

наголошує, що фінансова стійкість – це забезпеченість активів підприємства 

стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, 

незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів. 

Аналізуючи це визначення, слід зауважити, що фінансова стійкість 

підприємства забезпечується при врівноваженості його ринкової часки та  

достатньої ділової активності – адже йдеться про відповідність попиту і 
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пропозиції на ринку, а також поведінку партнерів. На нашу думку, ці ознаки 

не можна віднести до визначальних щодо  фінансової стійкості – вони є лише 

зовнішніми  факторами, які на неї впливають. Філімоненков О.С. вважає, що 

фінансова стійкість – це такий стан підприємства, коли обсяг його майна 

(активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто підприємство 

платоспроможне [2]. Це визначення досить чітке та лаконічне – в ньому 

спочатку узагальнено, що це стан підприємства, а далі йде роз’яснення який 

саме, і до чого він приводить. 

Фінансова безпека традиційно розглядається як стан підприємства, 

зумовлений комплексом зовнішніх і внутрішніх факторів, який: дозволяє 

забезпечити фінансову рівновагу, стійкість, платоспроможність і ліквідність 

підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби підприємства у 

фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення підприємства; 

забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; здатне 

протистояти існуючим і виникаючим небезпекам і погрозам, які можуть 

заподіяти фінансовий збиток підприємству, або змінити небажано структуру 

капіталу, або примусово ліквідовувати підприємство; забезпечує достатню 

гнучкість при ухваленні фінансових рішень; забезпечує захищеність 

фінансових інтересів власників підприємства. Можна дійти висновку, що 

фінансова стійкість є запорукою фінансової безпеки підприємства.  
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