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СУТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Національна продовольча безпека, збереження вітчизняної галузі 

визначає необхідність систематичного підходу до проблеми забезпечення 
фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Адже 
стабільність економіки України неможлива без стабільної діяльності 
окремих підприємств. 

Залежно від виявлення виділяють три різновиди стійкості 
економічної системи: статичну, динамічну і результуючу, тобто таку, яка 
генерує її кількісні та якісні зміни [2, с. 127]. Що стосується підприємства, 
яке функціонує як відокремлений, відносно автономний елемент 
загальноекономічної системи, то його еволюційна характеристика 
визначається як фінансовий стан. 

Фінансовий стан є синтетичним показником операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, економічною 
категорією, що відображає фінансові відносини суб’єктів ринку і їх 
здатність здійснювати самофінансування своєї комерційної діяльності. 

Фінансовий стан, за визначенням Бланка І. А., це «рівень 
збалансованості окремих структурних елементів активів і капіталу 
підприємства, а також рівень ефективності їх використання» [1, с. 354]. 

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства 
фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю 
фінансовими ресурсами необхідними для нормального функціонування 
підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, 
фінансовими взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарювання. 

Фінансовий стан підприємства залежить від раціональності 
розміщення коштів в основних і оборотних фондах, що забезпечують 
безперебійний хід його виробничої і постачальницько-збутової діяльності, 
підтримання запасів нормованих оборотних засобів на мінімальному рівні, 
своєчасності розрахунків по зобов’язаннях з постачальниками, 
працівниками, фінансовими органами, кредиторами, банками тощо. 
Повнота і своєчасність цих розрахунків вимагає мобілізації всіх 
фінансових ресурсів незалежно від їх походження. 

В умовах ринку фінансовий стан підприємства розкриває не лише 
сутність його життєдіяльності, а й потужність чинників його розвитку, 
яка акумулюється в його стійкості [2, с. 132]. Очевидно, що 
найстійкішим є статичний стан, тобто стан спокою. Проте коли йдеться 
про фінансовий стан, як характеристику фінансово-господарського 
функціонування підприємства, слід вважати, що він динамічний по суті 
свого прояву. 

Фінансова стійкість – це конкретний стан рахунків підприємства, 



що гарантує його постійну платоспроможність. Платоспроможність 
визначає здатність суб’єкта господарювання своєчасно виконувати свої 
платіжні зобов`язання [3, с. 95]. Платоспроможність виступає 
зовнішнім проявом, найважливішим компонентом (ознакою) фінансової 
стійкості. 

Отже, стійкість фінансового стану підприємства є необхідною 
умовою його діяльності за ринкових відносин. Фінансова стійкість 
повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який 
відповідає вимогам ринку та потребам розвитку підприємства. За умови 
фінансової стійкості суб’єктів господарювання вони можуть генерувати 
чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді, 
тобто формувати фінансову стабільність. 
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