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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА  

НАПРЯМКИ її ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Фінансова стійкість - це надійно гарантована платоспроможність, 

рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від 

випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів,  наявність такої величини 

прибутку, який би забезпечив самофінансування. Управління фінансовою 

стійкістю підприємства є одним з найбільш значимих функціональних 

напрямів системи фінансового менеджменту, Безперечно, управління 

фінансовою стійкістю підприємства органічно входить до системи управління 

доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових потоків, 

управління структурою капіталу та іншими аспектами його діяльності. 

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемам оцінки та 

управління фінансовою стійкістю підприємств, практично відсутні розробки 

щодо формування цілісного процесу управління нею в сучасних умовах, що 

поглиблює актуалізацію дослідження в цьому напрямку. На сучасному етапі в 

економічній літературі не визначено єдиного підходу до трактування сутності 

поняття «фінансова стійкість», а навпаки їх існує багато, хоча найчастіше вони 

доповнюють або дублюють один одного. [1] 

На основі дослідження та узагальнення різних методичних підходів 

щодо оцінювання фінансової стійкості підприємств нами виокремлено чотири з 

них, які ми визначили найфундаментальнішими: 

1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів 

підприємства джерелами їх формування (цим узагальнюючим показником є 

надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який 

визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною 



запасів); 

2) обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в 

динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних 

висновків щодо фінансового стану підприємства (в якості основних визначено 

індикаторами оперативної стійкості коефіцієнти ліквідності, індикаторами 

середньострокової стійкості коефіцієнти оборотності (ділової активності), а 

індикаторами довгострокової стійкості підприємства - коефіцієнти 

рентабельності. Зниження фінансової стійкості підприємства досліджується за 

допомогою агрегатних оцінок ймовірності банкрутства.);   

3) застосування одного інтегрованого показника, який складається з 

декількох найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його 

значення для ідентифікації фінансової стійкості та фінансового стану 

підприємства (вироблення таких показників є результатом досліджень 

можливості здійснення комплексної оцінки фінансового стану за допомогою 

багатофакторного дискримінантного аналізу); 

4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових таблиць 

на базі бухгалтерської, фінансової та податкової звітності,  формат яких 

дозволяє возз’єднати ці форми задля проведення розгорнутого аналізу, який, в 

свою чергу, дозволить говорити про конкретні показники за весь період, а не 

про напрями розвитку підприємства станом на звітні дати.  Фінансову стійкість 

суб’єктів господарювання слід розглядати як комплексну категорію, що 

відображає здатність виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток 

діяльності при збережені кредито- та платоспроможності. [2] 
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