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В даній доповіді розглядається аналіз фінансової стійкості, як частина 

аналізу  фінансового стану для забезпечення стабільності функціонування 

підприємства. 
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In this report we describe the analysis of financial firmness as a part of the 

analysis of financial state for the support of enterprise functioning stability. 
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Актуальність дослідження фінансової стійкості підприємства полягає у 

тому, що за сучасних умов розвитку економіки суб’єкти господарювання 

самостійно планують та здійснюють фінансово-економічну діяльність. При 

цьому найбільше уваги приділяють забезпеченню стабільності та 

прогнозуванню можливостей економічного зростання, що є неможливим без 

забезпечення фінансової стійкості.  



Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної і 

стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо підприємство 

фінансово стійке, то воно має ряд конкурентних переваг перед іншими 

підприємствами такого ж профілю при отриманні кредитів, залученні 

інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим 

вища фінансова стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від 

несподіваної зміни ринкової кон'юнктури, а отже, тим менше ризик збитковості 

та банкрутства.  

У сучасних умовах розвитку України, які характеризуються низьким 

рівнем доходів підприємств і населення, зростає кількість збиткових 

підприємств. За даними Державної служби статистики України частка 

підприємств, які одержали збиток за 2009 р. становить 41,1%, 2010 р. – 42,7%, 

2011р.- 36,5%, за перше півріччя 2012 р. – 42,5%. 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих, 

сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень – червень 

2012 року становив 29,2 млрд.грн., що на 29,7% менше порівняно з аналогічним 

періодом 2011року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 59,3%, отримано 88,7 млрд.грн. прибутку, що на 7,1% менше, ніж за 

січень – червень минулого  року.  

Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у наданні комунальних 

та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (54,8% від 

загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності); діяльності 

готелів та ресторанів (49,6%); будівництві (47,6%); діяльності транспорту та 

зв’язку (46,9%); охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (46,6%); 

промисловості (44,0%)[3]. 

Однією з основних проблем успішного функціонування підприємств 

України на сьогодні є відсутність комплексної оцінки фінансової стійкості, яка 

б надавала керівництву можливість своєчасно виявляти слабкі місця та 

приймати вірні рішення щодо забезпечення фінансового розвитку 



підприємства. 

Оцінка фінансової стійкості є не лише частиною аналізу фінансового 

стану, за її допомогою можливо здійснити аналіз майнового стану 

підприємства, ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності і 

рентабельності. 

Аналіз фінансового стану підприємства в цілому, полягає у реалізації таких 

основних завдань:  

— аналіз ефективності використання майна (капіталу) підприємства, 

забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 

—аналіз стану і динаміки  ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства; 

— аналіз рентабельності підприємства та кількісна оцінка його 

конкурентоспроможності; 

— аналіз стану підприємства на фінансовому ринку; 

— пошук резервів підвищення рентабельності виробництва[2]. 

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості 

підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної 

господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за 

своїми зобов'язаннями. У ньому, віддзеркалюються у вартісній формі загальні 

результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління 

фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи. Для отримання доходу, 

прибутку підприємство має на належному рівні, з найменшими витратами 

організувати виробництво, збут продукції, раціонально розпорядитися 

наявними власними і позиковими ресурсами, тими ресурсами, які воно 

одержує, реалізуючи новостворену вартість. Фінансовий стан підприємства 

визначається такими елементами його економічної діяльності: 

 прибутковість (рентабельність) роботи підприємства; 

 оптимальність з точки зору економічного становища підприємства 

розподілу прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати 

податків і обов'язкових відрахувань; 



 наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних 

коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого 

процесу і процесу реалізації продукції; 

 раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і 

позичених), перш за все недопущення відволікання грошей у запаси 

непотрібного підприємству устаткування, яке довгий час не монтується і не 

використовується, понаднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, 

витрат виробництва, у дебіторську заборгованість, інші позапланові і 

непродуктивні витрати; 

 платоспроможність; 

 ліквідність. 

 Фінансова стійкість підприємства є однією із найважливіших 

характеристик фінансового стану підприємства і пов’язана з рівнем його 

залежності від кредиторів та інвесторів. 

Фінансову стійкість підприємства характеризують такі чинники: 

 фінансова забезпеченість безперервності діяльності; 

 фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування; 

 здатність вільно маневрувати грошовими коштами; 

 забезпечення покриття затрат на розширення та оновлення 

виробництва; 

 стабільне перевищення доходів над витратами[1]. 

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що фінансова стійкість — це 

комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-

економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових 

ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, 

при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності - на 

основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й 

кредитоспроможності. 
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