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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА 

ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  

Термін «стійкість» означає стійкий стан, здатність до тривалого 

існування, збереження в часі. На практиці точність його визначення 

досягається завдяки виділенню різних окремих видів стійкості . Ця категорія 

потребує ретельної градації, оскільки у економічній літературі існує багато 

думок щодо її застосування. Стійкість асоціюється з порядком, незмінністю, 

рівновагою, стійким функціонуванням тощо. Цей термін використовується 

для опису стану системи, її структури і окремих елементів або підсистем, 

процесів та відносин [2, c. 3].  

Часто термін «фінансова стійкість підприємства» ототожнюють із 

терміном «економічна стійкість підприємства »,  проте таке ототожнення не є 

вірним. Термін «економічна стійкість» є ширшим, бо це стан, коли 

економічна система функціонує в стані рівноваги, зберігаючи незмінною 

свою структуру. Тоді коли «фінансова стійкість» це здатність підтримувати 

певний рівень значень фінансово-економічних параметрів, який забезпечує 

беззбиткове функціонування і стабільний економічний  розвиток. 

До складу економічної стійкості входить декілька параметрів, однак 

одним з найголовніших є саме фінансова стійкість рис.1 
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Рис.1 «Складові економічної стійкості підприємства» 

Поняття фінансової стійкості підприємства багатогранне. Воно 

характеризується фінансовою незалежністю, здатністю маневрувати 

власними коштами, достатньою фінансовою забезпеченістю діяльності, 

станом виробничого процесу. Суть фінансової стійкості визначається 

ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів 

у процесі управління. Фінансова стійкість – це критерій надійності партнера. 

Її оцінка є підставою для зовнішніх суб'єктів визначати фінансові можливості 

підприємства на тривалу перспективу. 

В економічній літературі розрізняють внутрішню, зовнішню та 

“успадковану” стійкість [3, с.12]. 

 Внутрішню стійкість підприємства визначає загальний фінансовий 

стан, трудовий потенціал, натуральна й грошова структура виробництва, така 

їхня динаміка, коли забезпечуються стабільно високі економічні результати 

функціонування підприємства. Інакше кажучи, це такий стан матеріально-

речовинної і вартісної структури виробництва та реалізації продукції і така її 

динаміка, які забезпечують стабільно високий результат функціонування 

підприємства. В основу досягнення внутрішньої стійкості покладається 

принцип активного реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Зовнішня стійкість підприємства визначає стабільність економічного 

середовища, у межах якого здійснюється підприємницька діяльність. Вона 

досягається завдяки відповідній системі управління економікою у масштабах 

всієї країни. 

 Успадковану стійкість визначає наявність певного запасу міцності, що 

захищає підприємство від несприятливих дестабілізуючих виробничих умов 

та несподіваних змін зовнішніх чинників. 

Безсумнівно фінансову стійкість підприємства можна віднести до 

внутрішньої стійкості, однак, безумовно,  на саму фінансову стійкість 

можуть впливати зовнішні фактори, такі як : 



1) економічні умови господарювання; 

2) політична стабільність; 

3) техніка і технологія; 

4) платоспроможний попит споживачів; 

5) економічна і фінансово – кредитна законодавча база; 

6) соціальна і екологічна ситуація в суспільстві; 

7) податкова політика; 

8) рівень конкурентної боротьби; 

9) розвиток фінансового і страхового ринку [1].   

Узагальнюючи сказане вище, можна зробити висновок про те, що 

економічна стабільність підприємства обумовлює його подальший розвиток і 

забезпечується завдяки взаємодії внутрішніх складових системи. Саме такою 

системою є фінансова стійкість підприємства, яка є однією з найважливіших 

складових, та невід’ємно пов’язана з економічною стійкістю підприємства . 
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