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Фінансова стійкість в умовах сучасної економічної невизначеності та 

нестабільності для підприємства є дуже важливою, так як саме нею 

визначається можливість підприємства успішно діяти в швидко змінюваному 

середовищі. Саме тому підприємствам необхідно адекватно оцінювати свою 

фінансову стійкість та забезпечувати її на рівні, необхідному для виконання 

стратегії та цілей підприємства. 
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Фінансова стійкість – це стан структури джерел фінансування 

підприємства, фінансових ресурсів, який забезпечує йому безперервно 

платоспроможність та фінансову самостійність. 

Чим кращий стан фінансової стійкості підприємства, тим більш воно є 

платоспроможним і може виконувати свої зобов’язання перед своїми 

контрагентами. Також у підприємств з високим рівнем фінансової стійкості 

більший «запас міцності» при взятті та розрахунках з кредитами, воно може 

залучати кошти інших підприємств на більш прийнятних умовах та мати 

менші негативні наслідки для підприємства. 

Найбільшу вплив на показники, що характеризують фінансову стійкість 

(такі, як коефіцієнт фінансової незалежності, фінансової стійкості і т.д.), 

мають статті балансу які відображають джерела фінансування (власний 

капітал, довгострокова та поточна заборгованість). Саме тому стан фінансової 

стійкості аналізують за допомогою вивчення структури пасивів та джерел 

фінансування, співвідношення власних та залучених коштів [1].  

Під час аналізу стану фінансової стійкості визначаються та 

використовуються ряд показників та методів, які можна згрупувати в чотири 

підходи: 

1) встановлюється рівень забезпечення запасів різними джерелами 

формування (наприклад, власним капіталом);  

2) визначення відносних показників, що характеризують фінансову 

стійкість, які порівнюються в динаміці та з нормативним показником; 

3) визначення та застосування за допомогою сукупності показників 

єдиного інтегрального показника, який характеризує фінансову стійкість; 

4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних таблиць, які 

узагальнюють звітність підприємства та складаються у такому форматі, який 

об’єднує форми звітності та дає можливість для розгорнутого аналізу за весь 

період. 

Аналіз, в якому дані підходи ефективно застосовують та в якому 

доповнюють один одного, дає підприємству об’єктивну картину щодо 
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власного фінансового стану і дає інструменти для прийняття, на його основі, 

рішення щодо управління фінансової стійкістю [2]. 

Отже, необхідний для реалізації цілей підприємства рівень стійкості, 

можна забезпечити при достатньому обсязі власного капіталу, для чого 

підприємству необхідно досягти самофінансування та фінансової 

незалежності. Цього можна досягти за рахунок ефективного використання 

ресурсів підприємства, досягнення рівня рентабельності, який забезпечує 

постійне перевищення доходів над витратами та цілеспрямоване інвестування 

підприємства у власну фінансову стійкість [3]. 
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