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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  

ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

В даний час стабільність економіки неможлива без фінансової стійкості 
підприємства. У зв'язку з цим питання оцінки фінансової стійкості в умовах різко 
загострилася, кризи неплатежів виходять на одне з перших місць в області управління 
фінансами українських підприємств. Якщо підприємство фінансово стійке, 
платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами того ж 
профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі постачальників і в 
підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно 
незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик 
опинитися на краю банкрутства. 

Все вище назване обумовлює актуальність оцінки та аналізу фінансової 
стійкості і платоспроможності кожного господарюючого суб'єкта. 

Метою даної роботи є  дослідження теоретичних та практичних аспектів 
управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства. 

Платоспроможність відображає здатність господарюючого суб'єкта платити за 
своїми боргами і зобов'язаннями в даний конкретний період часу. 

Вважається, що, якщо підприємство не може відповідати за своїми 
зобов'язаннями до конкретного терміну, то воно неплатежеспособно. При цьому на 
основі аналізу визначаються її потенційні можливості і тенденції для покриття боргу, 
розробляються заходи по уникненню банкрутства [1]. 

Фінансова стійкість підприємства – це економічна категорія, що виражає таку 
систему економічних відносин, за яких підприємство формує платоспроможний 
попит, здатне при збалансованому залучення кредиту забезпечувати за рахунок 
власних джерел активне інвестування і приріст оборотних коштів, створювати 
фінансові резерви, брати участь у формуванні бюджету. Платоспроможність виступає 
зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства і відображає здатність 
господарюючого суб'єкта платити за своїми боргами і зобов'язаннями в даний 
конкретний період часу.  

Фінансова стійкість як економічна категорія має такі класифікації: залежно від 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, вона поділяється на внутрішню, зовнішню і 
"успадковану"; розрізняють статичну, динамічну, а також стійкість – опір; в деякій 
економічній літературі називають цінову (загальну) та фінансову стійкість.[3] 
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Слід виділити кілька функцій забезпечення фінансової стійкості підприємства: 
цільову, спонукальну, регулюючу. 

Оцінити та проаналізувати фінансову стійкість підприємства можна, 
застосувавши певну систему показників. Дана система показників класифікується 
наступним чином: виділені групи показників, що характеризують результат, 
ефективність, питомі характеристики фінансової стійкості, показники специфіки 
відтворювального процесу, превентивні показники [2]. 

Можливо виділення чотирьох типів фінансових ситуацій:  
1. Абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається вкрай рідко і 

характеризується позитивним значенням (надлишком) трьох вище перерахованих 
показників.  

2. Нормальна стійкість фінансового стану, що гарантує його 
платоспроможність. 

3. Неустійчеве фінансове становище, пов'язана з порушенням 
платоспроможності.  

4. Кризисний фінансовий стан, при якому загальна величина наявних у 
підприємства джерел не покриває величину запасів і витрат [1]. 

Фінансова стійкість підприємства передбачає її здатність успішно 
підвищуватися під впливом змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Таким 
чином, фінансова стійкість підприємства зумовлюється впливом сукупності 
внутрішніх і зовнішніх факторів. 

З точки зору оцінки фінансової стійкості невідповідність ціни капіталу і 
показників економічної рентабельності (рентабельності капіталу) може розцінюватися як 
один з перших симптомів майбутньої фінансової нестійкості і неплатоспроможності 
підприємства. Якщо ціна капіталу стійко перевищує показники рентабельності, в 
середньо-і довгостроковій перспективі це призведе до неможливості розплатитися з 
власниками інвестованого в підприємство капіталу. Хоча в короткостроковому аспекті 
фінансові менеджери можуть і не помічати особливих проблем з платоспроможністю. 

З метою підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю, необхідно 
щоб на підприємстві спостерігалася оптимальна структура в активах та пасивах. Для 
розвитку необхідне підвищення його фінансової стійкості та платоспроможності, а 
також економічного потенціалу, щоб власний капітал завжди знаходився в зоні 
стійкого зростання, усуваючи тим самим негативний вплив фінансового важеля. 

 

Література: 1. Бикова О.В. Показники грошового потоку в оцінці фінансової 
стійкості підприємства. / / Фінанси. - 2010. 2. Графів А.В. Оцінка фінансово-економічного 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ  
 

Підприємства створюються для задоволення індивідуальних та суспільних 
потреб, як основна ланка економіки вони здійснюють діяльність по виробництву 
продукції, виконанню робіт, наданню послуг у всіх її сферах. Належне 
функціонування підприємств розглядається як один із важливих напрямів розвитку 
економіки України та зростання добробуту її громадян. Діяльність підприємств 
супроводжується виникненням широкого кола організаційних, технологічних, 
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