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Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки 

його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати 

його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну 

інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність підприємства 

відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій 

економічний потенціал [4]. 

Незважаючи на те, що фінансова звітність вітчизняних підприємств 

наближена до міжнародних стандартів, значення показників їх фінансової 

стійкості, ліквідності та платоспроможності суттєво відрізняються від значень 



аналогічних показників країн з розвинутою ринковою економікою. Це можна 

пояснити, з одного боку, нерозвиненістю кредитних відносин в Україні, 

високим рівнем кредитного ризику та прагненням його зменшити завдяки 

покращенню структури капіталу, з іншого, – не дотриманням правил 

фінансування при прийняті рішень стосовно джерел покриття потреби в 

капіталі [3]. 

На наш погляд, враховуючи світову тенденцію до глобалізації та 

гармонізації, українським аналітикам слід орієнтуватись на зарубіжну практику 

аналізу. 

Дослідженню питань поліпшення фінансового забезпечення, зокрема, 

створення умов для фінансово стійкої діяльності господарюючих суб’єктів 

присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема: 

Е.Альтмана, М. С. Абрютіної, О. І. Барановського, Ф.Ф. Бутинця, М. І. 

Баканова, Л. Бернстайна, М. Д. Білик, О. Г. Білої, О. М. Волкової, Т.В. Головко, 

Є.В. Калюги, Т. Карлін, Г.Г. Кірейцева, Г. А. Крамаренко, Т.М. Ковальчук, 

М.Я. Коробова, Р. Лиса, Л. А. Лахтіонової, Є.В. Мниха, О. В. Павловської, Н. О. 

Русак, В. А. Русак, Г.В. Савицької, В.К. Савчука, Р.С. Сайфуліна, О. М. 

Стоянової, О.О. Терещенка, В.В. Чепурко, А.Д.Шеремета та інших учених.  

При дослідженні даного питання ми зіткнулися з великою кількістю 

трактувань, де сутність поняття «фінансова стійкість» пов’язується, 

в  основному, зі станом і структурою активів і пасивів, які випливають із 

традиційного трактування фінансів підприємств як системи економічних 

відносин, які виникають у процесі формування, розподілу та використання 

грошових ресурсів підприємства. Ці усі визначення не суперечать один одному 

і, безумовно, мають право на існування, але ми схильні до трактування де 

фінансова стійкість подається у системі стабільності, бо вважаємо його 

найбільш повним і здатним реально відобразити всі сторони цієї складної 

економічної категорії. Велика кількість підходів до визначення фінансової 

стійкості підприємства свідчить про багатогранність цього поняття та існування 

великої кількості методик [1]. 



На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість 

підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити 

виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно 

зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України фінансова 

стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними чинниками 

цього є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, нестабільна 

державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної та 

політичної ситуації в Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату в 

державі. Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну 

політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих 

умов для українських товаровиробників на світовому ринку. 

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 [2]. 

Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку в 

конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Саме фінансова стійкість 

підприємства є передумовою його економічного розвитку [5]. У зв’язку із 

загостренням фінансових проблем на багатьох підприємствах країни значна 

увага повинна приділятися моніторингу фінансової стійкості, який передбачає 

забезпечення механізму постійного спостереження за рівнем фінансової 

стійкості в умовах нестабільного функціонування сучасного підприємства. 

Один з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є 

наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку 

конкурентоздатного виробництва. В свою чергу, самі фінансові ресурси можуть 



бути в необхідному обсязі сформовані тільки за умов ефективної роботи 

підприємства, яка може забезпечити одержання прибутку. За рахунок прибутку 

в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для 

самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного 

відтворення [6]. 

Підбиваючи все вищесказане, можна зробити наступний висновок, що 

сьогодні найнеобхіднішим є: 

-         удосконалювати інформаційне та методичне забезпечення 

фінансового стану підприємства; 

-         розробляти методичне забезпечення процесу прогнозування 

фінансового стану підприємства; 

-         удосконалювати структуру аналізу стану підприємства, залежно від 

мети та змісту роботи на кожному етапі; 

-         працювати над методикою форм фінансової звітності, що дозволить 

підвищити її аналітичні можливості та реальність оцінки майна; 

-         удосконалювати теоретичні засади формування та реалізації 

інформаційної системи підприємства; 

-         переглянути і доопрацювати нормативні акти, які розкривають 

методики аналізу фінансового стану підприємства; 

-         удосконалювати форми і методи фінансового забезпечення 

функціонування підприємства, тобто пошук нових ефективних шляхів 

фінансової діяльності. 
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