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Захарова Н. Ю. Підходи до формування й оцінки фінансової стійкості підприємства
Мета статті полягає у виділенні підходів до визначення сутності фінансової стійкості, факторів, що її обумовлюють та в обґрун-
туванні основних методичних підходів до її оцінки. Систематизовано підходи до визначення сутності фінансової стійкості, а саме: 
як стану підприємства або його фінансових ресурсів; як здатність або спроможність підприємства виконувати певні зобов’язання 
та досягати результатів; як інтегральну чи узагальнюючу характеристику підприємства в цілому або його фінансового стану 
зокрема; як платоспроможність, що забезпечується в певному часовому періоді та за певних умов. Обґрунтовано важливість 
оцінки фінансової стійкості, метою якої є визначенні ступеня залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, рівня 
фінансового ризику, можливості здійснювати фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів, встановлення зони та запа-
су фінансової стійкості. Виокремлено основні ознаки фінансової стійкості підприємства та підходи до її оцінки. Обґрунтовано 
необхідність аналізу структури фінансових ресурсів та надано алгоритм групування власних, залучених і позикових фінансових 
ресурсів відповідно до окремих статей балансу. Наведено механізм розрахунку та окреслено значення основних показників, що ви-
користовуються для оцінки фінансової стійкості. Підкреслюється, що лише зважений підхід до формування певного рівня фінансо-
вої стійкості на основі його ретельної оцінки може бути запорукою стабільного зростання прибутковості бізнесу, забезпечення 
кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, фінансова безпека, фінансові ресурси, фінансовий ризик.
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The article is aimed at allocating approaches to determining the essence of financial stability, factors that cause it and substantiating the basic 
methodical approaches to its assessment. The approaches to determining the essence of financial stability are systematized, namely: as the sta-
tus of both enterprise and its financial resources; as both ability and capacity of the enterprise to fulfill certain obligations and achieve results; 
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in a certain time period and under certain conditions. The author substantiates the importance of assessing financial stability, the purpose of 
which is to determine the degree of dependence of the enterprise on external sources of financing, the level of financial risk, the ability to fulfill 
financing at the expense of the own financial resources, setting the zone and reserve of financial stability. The main features of financial stabil-
ity of the enterprise and approaches to its assessment are singled out. The need to analyze the structure of financial resources is substantiated 
and the algorithm of grouping of the own, involved and borrowed financial resources in accordance with certain articles of balance is provided. 
A calculation mechanism is presented and the values of the main indicators used to assess financial stability are outlined. It is emphasized that 
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В умовах мінливого середовища результа-
тивність діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання, безумовно, залежить від 

стійкості його фінансового стану. Остання є ви-

значальним критерієм щодо можливості забез-
печення фінансової рівноваги підприємства та 
нарощення його фінансового потенціалу в пер-
спективі. Особливої уваги потребують вирішен-
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ня питання управління фінансовими ресурсами з 
боку їх формування, розподілу та використання, 
висока ефективність якого забезпечує розвиток 
підприємства на основі зростання прибутковос-
ті ведення бізнесу, здійснення процесів розши-
реного відтворення при збереженні платоспро-
можності та кредитоспроможності, з одного 
боку, і мінімізації фінансових ризиків – з іншого. 
Крім того, виникає більш комплексне питання 
забезпечення фінансової безпеки підприємства 
та можливості фінансового маневрування в не-
стабільних умовах господарювання. Тому винят-
ково важливим для суб’єктів господарювання на 
сьогодні є підвищення фінансової стійкості.

Питання щодо розкриття сутності та оцін-
ки фінансової стійкості підприємства широко 
висвітлені у працях таких вітчизняних і зарубіж-
них науковців, як М. С. Абрютіна, М. Д. Білик,  
Г. О. Крамаренко, М. Я. Коробов, Л. А. Костир-
ко, В. М. Кремень, Л. А. Лахтіонова, Н. А. Ма-
монтова, Н. Ю. Невмержицька, О. В. Павловська,  
Г. В. Савицька, Л. М. Шаблиста, С. Я. Щепетков,  
І. Ф. Ясіновська. Деякі підходи до характеристи-
ки й оцінки фінансової стійкості наведено в нор-
мативно-правових документах. Однак не існує 
єдиної думки щодо визначення сутності фінан-
сової стійкості, її характерних ознак, методики 
оцінки та інтерпретації результатів. Чіткого роз-
межування потребують саме підходи до оцінки 
фінансової стійкості відповідно до цілей і напря-
мів її здійснення. 

Метою статті є виокремлення та характе-
ристика підходів до визначення сутності фінан-
сової стійкості, факторів, що її обумовлюють, та 
обґрунтування основних методичних підходів її 
оцінки. 

Сутність фінансової стійкості підприємств 
неодноразово була центром уваги праць 
зарубіжних і вітчизняних учених, однак 

єдності щодо її визначення не існує донині. Уза-
гальнюючі різні трактування, можна виділити 
декілька основних підходів.

Прихильники першого підходу визначають 
фінансову стійкість як стан підприємства або 
його фінансових ресурсів, за якого досягаються 
основні параметри його розвитку. Досить об-
ґрунтованим у цьому підході є виділення серед 
них платоспроможності, стабільної прибутко-
вості, розширеного відтворення, фінансової рів-
новаги, кредитоспроможності.

Так, Білик М. Д. вважає, що фінансова стій-
кість – це такий стан фінансових ресурсів підпри-
ємства, за якого раціональне розпорядження ними 
є гарантією наявності власних коштів, стабільної 
прибутковості та забезпечення процесу розши-
реного відтворення [2, с. 302]. Родіонова В. М.  
і Федотова М. О. трактують фінансову стійкість 
як такий стан фінансових ресурсів підприємства, 
їх розподіл і використання, який забезпечує роз-
виток підприємства на основі зростання прибут-
ку та капіталу при збереженні платоспромож-
ності та кредитоспроможності в умовах допус-
тимого рівня ризику [16, с. 18]. Лахтіонова Л. А. 
характеризує фінансову стійкість як стан фінан-
сових ресурсів, при якому підприємство, вільно 
маневруючи грошовими коштами, здатне шля-
хом ефективного їх використання забезпечити 
безперервний процес виробничо-торговельної 
діяльності, а також затрати на його розширення 
й оновлення [9, с. 387]. Мамонтова Н. А. зазна-
чає, що фінансова стійкість – це такий стан під-
приємства, при якому забезпечується стабільна 
фінансова діяльність, постійне перевищення 
доходів над витратами, вільний обіг грошових 
коштів, ефективне управління фінансовими ре-
сурсами, безперервний процес виробництва та 
реалізації продукції, розширення та оновлення 
виробництва [11, с. 7].

Щодо другого підходу, то науковці трак-
тують фінансову стійкість як здат-
ність або спроможність підприєм-

ства виконувати певні зобов’язання та досяга-
ти результатів. Ми погоджуємося з тим, що, з 
одного боку, фінансова стійкість свідчить саме 
про спроможність підприємства ефективно здій-
снювати господарську діяльність. Однак, з іншо-
го боку, таке визначення не містить характерис-
тики стану суб’єкта господарювання, що забезпе-
чується при досягненні певного рівня фінансової 
стійкості. 

У рамках цього підходу Павловська О. В., 
Притуляк Н. М. і Невмержицька Н. Ю. розгля-
дають фінансову стійкість з позиції спромож-
ності підприємства за рахунок власних коштів 
забезпечувати запаси та витрати, не допускати 
невиправданої дебіторської та кредиторської 
заборгованості та своєчасно розраховувати-
ся за зобов’язаннями [15, с. 189]. Савицька Г. В. 
визначає фінансову стійкість підприємства як 
здатність суб’єкта господарювання функціону-
вати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх 
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активів і пасивів у мінливому внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, що гарантує його по-
стійну платоспроможність і інвестиційну прива-
бливість у межах допустимого рівня ризику [18, 
с. 347]. Кремень В. М. і Щепетков С. Я. зазнача-
ють, що фінансова стійкість підприємства озна-
чає здатність господарюючого суб’єкта функціо-
нувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх 
активів і пасивів у мінливих умовах внутрішньо-
го та зовнішнього середовища [8, с. 110]. Майже 
аналогічне визначення подає Островська О. А., 
додаючи, що фінансова стійкість гарантує по-
стійну платоспроможність та інвестиційну при-
вабливість підприємства в межах допустимого 
рівня ризику [14, с. 182]. Марцин В. С. характе-
ризує фінансову стійкість як здатність підпри-
ємства стабільно розвиватися, зберігаючи свою 
фінансову безпеку в умовах ризикового внутріш-
нього та зовнішнього середовища з метою мак-
симізації фінансових результатів і забезпечення 
розширеного відтворення [12, с. 27].

До третього підходу належать тверджен-
ня, у яких фінансова стійкість визнача-
ється як інтегральна чи узагальнююча 

характеристика підприємства в цілому або 
його фінансового стану. Цей підхід вважаємо од-
ним із найбільш обґрунтованих, оскільки у трак-
туваннях найбільш комплексно відображується 
значення та вплив фінансової стійкості.

Костирко Л. А. розкриває значення фінан-
сової стійкості як інтегральну характеристику 
здатності підприємства як системи трансфор-
мувати фінансові ресурси з максимальною еко-
номічною вигодою та мінімальним ризиком [6,  
с. 123]. Шаблиста Л. М. дотримується точки зору, 
що фінансова стійкість – це узагальнююча якісна 
характеристика фінансового стану підприємства, 
що відображає тенденції зміни фінансових відно-
син на підприємстві під впливом різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх чинників [19, с. 48]. Русі-
на Ю. О., Полозук Ю. В. визначають фінансову 
стійкість як більш узагальнену характеристику 
фінансового стану підприємства, тобто здатність 
суб’єкта господарювання розвиватися та функці-
онувати, забезпечувати фінансову незалежність 
та зберігати рівновагу своїх пасивів та активів, 
що гарантує інвестиційну привабливість та пла-
тоспроможність підприємства [17, с. 93].

Прихильники четвертого підходу зводять 
визначення фінансової стійкості до його пла-
тоспроможності, що забезпечується в певному 

часовому періоді та за певних умов. Вважаємо, 
що такий підхід не враховує комплексність до-
сліджуваного поняття й однобічно характеризує 
стан підприємства та можливості його подаль-
шого розвитку.

Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. визначають 
фінансову стійкість як платоспроможність у часі 
з дотриманням умови фінансової рівноваги між 
власним і позиковим капіталами [7, с. 167]. Галу-
щак В. В. стверджує, що під фінансовою стійкіс-
тю підприємства слід розуміти платоспромож-
ність підприємства за умови дотримання фінан-
сової рівноваги між власними та позиковими фі-
нансовими ресурсами [3, с. 811]. Абрютіна М. С.  
і Грачов А. В. визначають фінансову стійкість 
підприємства як надійно гарантовану плато-
спроможність, незалежність від випадковостей 
ринкової кон’юнктури та поведінки партнерів [1, 
с. 97]. Ловінська І. Г. зазначає, що фінансова стій-
кість являє собою певний стан рахунків підпри-
ємства, що гарантує його постійну платоспро-
можність [10, с. 254]. 

Інші підходи досить важко систематизувати, 
але не можна не враховувати ті позиції, які в 
них закріплені. Наприклад, Журавльова О. Є.  

вважає, що сутність фінансової стійкості про-
являється в оптимальній структурі капіталу, що 
забезпечується домінуючою часткою власного 
капіталу в загальному обсязі авансованого в під-
приємство капіталу, що дає змогу підтримувати 
фінансову незалежність від зовнішніх кредиторів 
та забезпечити безперервний виробничо-госпо-
дарський процес [4, с. 523]. За думкою Коробо- 
ва М. Я., якщо параметри діяльності підприєм-
ства та розміщення його фінансових ресурсів 
відповідають критеріям позитивної характерис-
тики фінансового стану, це свідчить про фінан-
сову стійкість підприємства [5, с. 274 ]. 

Узагальнюючи ознаки фінансової стійкості 
підприємства, можна відмітити комплексність і 
багатофакторність її впливу на різні сторони ді-
яльності господарюючого суб’єкта (рис. 1).

Оцінюючи фінансову стійкість підприєм-
ства, можна виокремити певні пріоритети за-
лежно від мети аналізу: 
 власники підприємства (акціонери, ін-

вестори) допускають зростання частки 
позикового капіталу для розширення об-
сягів господарської діяльності; 

 кредитори (постачальники, банки, лізин-
гові компанії) навпаки – віддають пере-
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 Сприяє забезпеченню фінансової безпеки підприємства 

Має здатність зберігати фінансову рівновагу в умовах невизначеності   

Дозволяє забезпечити платоспроможність у довгостроковому періоді 

Є передумовою стабільної прибутковості ведення бізнесу  

Є важливою передумовою конкурентоспроможності підприємства    

Гарантує наявність власних коштів і підвищує рівень самофінансування 
господарської діяльності підприємства

   
 

 Формує допустимий (прийнятний) у певних умовах рівень ризику 

 

Ф
ін

ан
со

ва
 ст

ій
кі

ст
ь 

пі
дп

ри
єм

ст
ва  

Впливає на підвищення інвестиційної привабливості підприємства   

 

Забезпечує певний рівень незалежності від зовнішніх джерел фінансування 

Рис. 1. Основні ознаки фінансової стійкості підприємства

вагу суб’єктам господарювання з висо-
кою часткою власного капіталу.

Мета оцінки фінансової стійкості полягає у 
визначенні ступеня залежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування, рівня фінансо-
вого ризику, можливості здійснювати фінансу-
вання за рахунок власних фінансових ресурсів, у 
встановленні зони та запасу фінансової стійкості. 

У Методичних рекомендаціях і працях 
вчених відсутній уніфікований підхід до 
оцінки фінансової стійкості. Найчастіше 

на практиці використовують коефіцієнтний ана-
ліз, який притаманний оцінці фінансового стану 
підприємства в цілому. Однак суперечливим пи-
танням є як перелік показників, що характери-
зують фінансову стійкість, так і порядок їх роз-
рахунку. Крім того, деякі науковці не вбачають 
різниці між показниками фінансової стійкості та 
платоспроможності, що суперечить сутності та 
характерним ознакам цих понять. 

Загалом для оцінки фінансової стійкості 
використовуються підходи, які суттєво різнять-
ся за алгоритмом їх здійснення й отриманими 
результатами, що різнобічно характеризують 
фінансову стійкість і надають можливість ура-
хувати її вплив на розвиток підприємства в по-
дальшій перспективі (рис. 2). 

Отже, для проведення об’єктивної та якіс-
ної оцінки фінансової стійкості рекомендуємо 
дотримуватися певної послідовності (рис. 3).

Фінансова стійкість підприємства зале-
жить від ефективного управління фі-
нансовими ресурсами та визначається 

оптимальною структурою активів, оптимальним 
співвідношенням власних і позикових коштів, 
оптимальним співвідношенням активів і джерел 
їх фінансування. 

Оцінка фінансової стійкості починається з 
аналізу структури фінансових ресурсів, виділяю-
чи власні, залучені та позикові. При цьому прово-
диться не тільки вертикальний аналіз, а досліджу-
ються основні тенденції їх зміни в динаміці. Осо-
бливості розподілу фінансових ресурсів підпри-
ємства до відповідних груп (власних, залучених і 
позикових ресурсів) згідно з формою 1 «Баланс» 
(Звіт про фінансовий стан) наведено в табл. 1.

Проведення коефіцієнтного аналізу пов’яза-
не із розрахунком показників, що характеризу-
ють співвідношення між розділами активу та/
або пасиву балансу підприємства. Відзначимо, 
що перелік коефіцієнтів, їх назви й алгоритм 
розрахунку істотно різняться залежно від на-
укових поглядів дослідників. Немає єдності при 
визначенні цих показників і в нормативних до-
кументах і методичних вказівках. Узагальнюючи 
різні підходи, пропонуємо перелік основних по-
казників фінансової стійкості, розрахунок яких 
дозволить отримати загальне уявлення про її 
стан на підприємстві (табл. 2).

Абсолютні показники, що характеризують 
рівень фінансової стійкості підприємства, поді-
ляють на дві групи:
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Коефіцієнтний 
аналіз та оцінка 

абсолютних 
показників 

фінансової стійкості

Оцінка фінансової 
стійкості підприємства 

відповідно 
до забезпеченості 

запасами

Оцінка фінансової 
стійкості підприємства 

за рівнем безпеки 
господарської 

діяльності

Інтегральний аналіз 
фінансової стійкості

Рис. 2. Підходи до оцінки фінансової стійкості

 ЕТАПИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Визначення мети й окреслення основних завдань проведення оцінки фінансової стійкості 
підприємства

 
 

Збір інформації та вибір методичних підходів до оцінки фінансової стійкості підприємства.
Опрацювання нормативно-правових документів  

Проведення аналізу структури фінансових ресурсів, коефіцієнтного аналізу та розрахунок
абсолютних показників фінансової стійкості. Інтерпретація результатів та порівняння отриманих
показників з нормативними значеннями  

 

Визначення типу фінансової стійкості підприємства відповідно до забезпеченості запасами

Визначення впливу факторів на зміну основних показників фінансової стійкості

Виявлення резервів і розробка заходів щодо забезпечення фінансової стійкості

Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності,
визначення зони та запасу фінансової стійкості 

Рис. 3. Етапи оцінки фінансової стійкості підприємства

Таблиця 1

Групування власних, залучених і позикових фінансових ресурсів 

Групи фінансових 
ресурсів Формування згідно форми 1 «Баланс» Код

1 2 3

Власні

Усього за розділом I «Власний капітал», у т. ч. 1495

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410

Резервний капітал 1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

Неоплачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430

Позикові

Довгострокові кредити банків 1510

Короткострокові кредити банків 1600

Векселі видані 1605

Довгострокові забезпечення 1520

Інші довгострокові зобов’язання 1515

Інші поточні зобов’язання 1690
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1 2 3

Залучені

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Цільове фінансування 1525

Поточна кредиторська заборгованість за:  
– довгостроковими зобов’язаннями 1610

– товари, роботи, послуги 1615

– розрахунками з бюджетом 1620

у тому числі з податку на прибуток 1621

– розрахунками зі страхування 1625

– розрахунками з оплати праці 1630

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття 1700

Закінчення табл. 1

Таблиця 2

Алгоритм розрахунку і зміст основних показників фінансової стійкості підприємства

Показник Розрахунок Зміст

Коефіцієнт автономії

Відношення власного капіталу під-
приємства до підсумку балансу

Показує питому вагу власного капі-
талу в загальній сумі засобів, аван-
сованих у його діяльність, 
нормативне значення > 0,5ф1 р. 1495 / ф1 р. 1900 

Коефіцієнт співвідношення власних 
і залучених коштів

Відношення власного капіталу  
до позикових і залучених джерел

Показує, скільки одиниць власних 
коштів припадає на кожну одиницю 
позикових і залучених, 
нормативне значення > 1

ф1 р. 1495 / (р. 1595 + р. 1695 +  
р. 1700) 

Коефіцієнт структури позикового 
капіталу

Відношення довгострокових 
зобов’язань до позикових і залуче-
них джерел

Показує, скільки одиниць довго-
строкових ресурсів припадає на 
кожну одиницю позикових і залу-
чених, тобто враховує їх структуру 
в часі 

ф1 р. 1595 / (р. 1595 + р. 1695 +  
р. 1700) 

Коефіцієнт структури довгостроко-
вих вкладень

Відношення довгострокових зобо-
в’язань до необоротних активів

Показує частку необоротних акти-
вів, що фінансуються за рахунок зо-
внішніх довгострокових джерел ф1 р. 1595 / р. 1095 

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу

Відношення власного оборотного 
капіталу підприємства до власних 
джерел фінансування

Показує, яка частина власного обо-
ротного капіталу перебуває в обо-
роті, тобто в тій формі, яка дає змогу 
вільно маневрувати цими коштами, 
а яка капіталізованаф1 (р. 1195 – р. 1695) / ф1 р. 1495

Коефіцієнт забезпеченості  
власними оборотними коштами 

Відношення власного оборотного 
капіталу підприємства до оборот-
них активів

Показує рівень фінансування обо-
ротних активів за рахунок дов-
гострокових джерел фінансових 
ресурсівф1 (р. 1195 – р. 1695) / ф1 р. 1495

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами запасів

Відношення власного оборотного 
капіталу підприємства до суми  
запасів

Показує рівень фінансування  
запасів за рахунок довгострокових 
джерел фінансових ресурсів

ф1 (р. 1195 – р. 1695) / ф1 р. 1100

Джерело: складено на основі [20].
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 показники наявності джерел фінансуван-
ня запасів і витрат, що відображають різ-
ний ступінь охоплення окремих джерел;

 показники забезпеченості запасів і ви-
трат джерелами їх фінансування.

Найбільш значущим абсолютним показ-
ником при оцінці фінансової стійкості є 
власний оборотний капітал. Методичні 

рекомендації, розроблені на рівні держави, не 
містять єдиної методики визначення власних 
оборотних коштів. Наприклад, у Методичних ре-
комендаціях по аналізу фінансово-господарсько-
го стану підприємств та організацій, затвердже-
них листом Державної податкової адміністрації 
України від 27.01.1998 р. № 759/10/20-2117, ве-
личина власних оборотних засобів визначається 
як різниця між сумою власного капіталу та дов-
гострокових зобов’язань і основними засобами 
та вкладеннями або як різниця між поточними 
активами та поточними зобов’язаннями [13]. 

Оптимальний розмір власного оборотного 
капіталу залежить від сфери діяльності підпри-
ємства, масштабів виробництва, кон’юнктури 
ринку. Власний оборотний капітал є основою 
визначення типу стійкості фінансового стану за 
критерієм стабільності джерел покриття запасів, 
при використанні якого сума останніх порівню-
ється з джерелами фінансування, перелік яких 
послідовно розширюється за рахунок довго- та 
короткострокових кредитів і позик.

Відповідно до показника забезпечення за-
пасів і витрат власними та позиченими коштами 
науковці виділяють такі типи фінансової стій-
кості: 
 абсолютна (за якої сума власного обо-

ротного капіталу перевищує суму запа-
сів, діяльність підприємства, як правило, 
стабільно прибуткова, а його платоспро-
можність гарантована);

 нормальна (для забезпечення запасів, крім 
власного оборотного капіталу, залучають-
ся довгострокові кредити та позики);

 нестійкий фінансовий стан (пов’язаний з 
порушенням платіжної дисципліни та зни-
женням рентабельності, а для забезпечен-
ня запасів, крім попередніх джерел, залуча-
ються короткострокові кредити і позики);

 кризовий фінансовий стан (свідчить про 
потенційну можливість банкрутства,  
а наведені вище джерела не покривають 
суму запасів). 

Важливим етапом оцінки фінансової стій-
кості є визначення зони та запасу фінансової 
стійкості, що проводиться на основі визначення 
беззбитковості операційної діяльності підпри-
ємства. 

Зона фінансової стійкості – це вартісний 
показник, який визначається як різниця між су-
мою операційного доходу та порогом рентабель-
ності й показує суму доходу, отриманого понад 
рівня беззбитковості. Відповідно, чим меншим є 
поріг рентабельності, тим більш фінансово стій-
ким є підприємство, і навпаки. 

Запас фінансової стійкості визначається як 
відношення зони фінансової стійкості до суми 
операційного доходу та показує відсоток дохід-
ності за умови перевищення рівня беззбитко-
вості операційної діяльності. 

Наступним етапом аналізу фінансової стій-
кості є визначення основних факторів впливу 
на ті показники, зміна яких є ключовою для по-
дальшої діяльності підприємства. Це має стати 
підґрунтям для виокремлення основних шляхів 
підвищення фінансової стійкості та розробки ал-
горитму їх досягнення.

ВИСНОВКИ
Здійснення господарської діяльності не-

можливе без залучення позикових ресурсів, що 
впливає на формування структури капіталу за-
для розширення можливостей фінансування 
власного розвитку та є визначальним фактором 
формування фінансової стійкості підприємства. 
Важливим аспектом при цьому є оцінка рівня та 
визначення меж фінансової стійкості. Так, недо-
статня фінансова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства, зниження 
рівня прибутковості, виникнення загроз фінансо-
вій безпеці суб’єкта господарювання. Формуван-
ня високого рівня фінансової стійкості на основі 
забезпечення стабільно значної частки власного 
капіталу, з одного боку, знижує рівень фінан-
сового ризику та гарантує платоспроможність,  
з іншого – обмежує можливості щодо розширен-
ня фінансування розвитку діяльності підприєм-
ства та підвищення ефективності використання 
власного капіталу. Отже, лише зважений підхід 
до формування певного рівня фінансової стій-
кості на базі його ґрунтовної оцінки може бути 
запорукою стабільного зростання прибутковості 
ведення бізнесу, забезпечення кредитоспромож-
ності, конкурентоспроможності та інвестиційної 
привабливості підприємства.                 
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