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У сучасних умовах головними задачами розвитку економіки є підвищення 

ефективності виробництва, а також заняття стійких позицій підприємств на 

внутрішньому і міжнародному ринках. В умовах ринку фінансово-господарська 

діяльність підприємства здійснюється за рахунок самофінансування, а при нестачі 

власних ресурсів - за рахунок позикових засобів. Тому необхідно оцінити фінансову 

незалежність підприємства від позикового капіталу, а також фінансову стійкість 

підприємства. 

Для  сформулювати поняття «економічна стійкість підприємства», аналізуємо 

складові цього терміну, та виявляємо показники та їх характеристики:   

- систему управління (підприємства), яка повинна забезпечити прийнятну 

ефективність у рамках дозволених відхилень, що характеризує як стан рівноваги або 

стійкості. 

- економічну рівновагу, що показує стан економічної системи ринку, який 

характеризується наявністю збалансованості двох різноспрямованих факторів. 

Рівновага може бути нестійкою – короткочасною, і стійкою – тривалою.   

- фінансову  стійкість, як здатність економічної системи, що потрапила у 

несприятливе відхилення за межі її припустимого значення повернутися у стан 

рівноваги за рахунок власних та позичених ресурсів      

- економічні ресурси – всі природні, людські і вироблені людиною ресурси, що 

використовуються для виробництва товарів і послуг.      

Отже, поняття економічної стійкості підприємства (ЕСП) формулюється 

наступним чином : рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, що 

забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для розширеного відтворення 

стійкого економічного росту в тривалій перспективі з урахуванням найважливіших 

зовнішніх і внутрішніх факторів.       

Невід‘ємною та головною частиною ЕСП є фінансово-господарський аналіз 

підприємства, який визначає ефективність виробництва та такі показники як 

платоспроможність, рентабельність, ліквідність, що говорять про фінансову 

незалежність підприємства від кредиторів, тобто про фінансову стійкість підприємства. 

Фінансова стійкість фірми – це стан її фінансових ресурсів, їхній розподіл і 

використання, що забезпечують розвиток фірми на основі зростання прибутку і 

капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності. Тому фінансова 

стійкість формується в процесі усієї виробничо-господарської діяльності і є головним 

компонентом загальної стійкості підприємства.      

Оскільки на даний момент проблема ЕСП актуальна, то, природно, що і методів 

для її оцінки безліч. З огляду на це, необхідно використовувати  методи адаптовані до 

сучасної української економіки та враховувати  загрози банкрутства підприємства: 

- повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів з показниками-

індикаторами можливої загрози  банкрутства;       

- кореляційний аналіз, при якому проводиться ранжирування окремих факторів 

по ступені їхнього негативного впливу на фінансовий розвиток підприємства. 


