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Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в 

сучасних умовах 

 

Інна Васалатій 

ВНАУ «Вінницький Національний Аграрний Університет» 

 

На сучасному етапі розвитку економіки підприємство 

знаходиться під негативним впливом значної кількості факторів, серед 

яких – нестабільність податкового і регуляторного законодавства, 

інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення 

конкуренції, невизначеність та низький рівень капіталізації фондового 

ринку, низький рівень інноваційної активності та багато інших. 

Недопущення або подолання негативного впливу таких чинників є 

основою стратегії розвитку підприємства.  

Розглядаючи це питання, більшість вчених – економістів так і 

не дійшли чіткої згоди щодо визначення сутності поняття 

«фінансова стійкість підприємства», а також єдиної точки зору 



127 

щодо його трактування. Більшість із них беруть до уваги лише її 

окремі компоненти та елементи.   

На нашу думку, найбільш чітко та повно розкриває сутність 

фінансової стійкості підприємства таке визначення «Фінансова 

стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і 

пасивів в мінливому внутрішньому й зовнішньому середовищі, що 

гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну 

привабливість у межах допустимого рівня ризику».  

На даний час господарювання підприємств на перше місце 

виходять такі елементи як платоспроможність, фінансова стійкість, 

ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю 

оборотних коштів, прибутковістю підприємства [4, c. 70].  

В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається 

підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності 

продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, ефективних форм господарювання і 

управління виробництвом, активізації їх діяльності.   

Умовою життєдіяльності підприємства й основою його 

розвитку в конкурентному ринку є економічна стабільність 

(стійкість). На неї впливають різні причини - як внутрішні, так і 

зовнішні: виробництво дешевої та якісної продукції і надання 

послуг, які мають попит; міцні позиції підприємства на певному 

ринку; високий рівень матеріально-технічної оснащеності 

виробництва і застосування передових технологій; налагодженість 

економічних зв’язків із партнерами; ефективність господарських і 

фінансових операцій; незначний ступінь ризику в процесі 

здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо [1, c. 196].   
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Фінансова стійкість тісно пов’язана із стратегічною стійкістю, 

і входить до її складу. Вона глибше розкриває здатність 

підприємства не тільки зберігати поточну економічну стійкість за 

наявності дестабілізуючих факторів, але й досягати стратегічних 

цілей розвитку. Проаналізувавши складові фінансової стійкості, на 

наш погляд, слід погодитися із виділенням наступних її складових: 

виробнича, кадрова, маркетингова, інвестиційна, управлінська, 

техніко-технологічна стійкість.  

Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність сучасного 

підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема 

загальний, ціновий, фінансовий, а також пристосування до 

факторів, що впливають на її внутрішній та зовнішній аспекти цієї 

діяльності. 

На основі узагальнення світового досвіду аналізу фінансового 

стану фірм, компаній, що працюють у ринкових умовах, та 

практики проведення такого аналізу на підприємствах нашої 

країни, яка переживає процес переходу до ринку, сформована 

відповідна система показників, які характеризують фінансову 

стійкість[3, c. 46-47]. Це коефіцієнт автономії (фінансової 

незалежності), коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт 

довгострокових зобов'язань, коефіцієнт поточних зобов'язань, 

коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів.  

На нашу думку, методичні підходи до управління фінансовою 

стійкістю має базуватися на певних принципах. Щодо загальних, то 

це результативність, ефективність, цілеспрямованість, а особливі – 

це унікальність, циклічність, безперервність. Результативність та 

ефективність спрямовує систему стратегічного управління на 

досягнення високих результатів, причому – не будь-яким, а 

найбільш ефективним способом. Відповідність цьому принципу 
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передбачає також оцінку ступеня досягнення критеріїв, які 

встановлено для окремих цілей та стратегій. Вони можуть 

визначатися економічними, соціальними, організаційно-

технічними, екологічними показниками [2, c. 78].  

Слід зауважити, що при оцінці фінансової стійкості 

підприємства не існує яких-небудь стандартизованих методичних 

підходів. Власники підприємств, менеджери, фінансисти самі 

визначають критерії аналізу фінансової стійкості підприємства 

залежно від поставлених цілей. Фінансова стійкість підприємства 

формується під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів.  

Тому доцільно наголосити, що у системі узагальнених методик 

управління фінансовою стійкістю важливу роль відіграє 

визначення головної мети, адже саме від неї залежить подальший 

розвиток підприємства, основні напрями його ділової та ринкової 

активності, ефективності господарської діяльності підприємства.  
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