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В ринкових умовах успішне функціонування кожного підприємства 

значною мірою залежить від рівня стійкості його фінансового стану. Якщо 

підприємство фінансово стійке, воно має низку переваг перед іншими 

підприємствами для залучення інвестицій, отримання кредитів, у виборі 

контрагентів, у підборі кваліфікованого персоналу. Чим вищим є рівень 

фінансової стійкості підприємства, тим більш незалежним воно є від зміни 

ринкової кон’юнктури і тим менший ризик опинитися на межі банкрутства.  

В роботі  розглядається фінансова стійкість підприємства як комплексна, 

багатофакторна, економічна категорію, яка відображає досягнення стану 

фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на відповідному рівні 

протягом деякого часу основні показники діяльності підприємства, але й 

створювати умови для подальшого розширення його діяльності.  

Для цього пропонується використати ієрархічну модель, за якою кожному 

рівню фінансової стійкості підприємства відповідає певний фінансовий стан. В 

ієрархічній моделі фінансовий  стан підприємства може бути абсолютно 

стійким, нормальним, нестійким  та кризовим. Під впливом внутрішніх і 

зовнішніх факторів фінансовий стан підприємства з часом може змінюватися, в 

залежності від інтенсивності переходів з рівня на рівень ієрархічній моделі.  

Показано зв’язок між ієрархічними рівнями фінансової стійкості  

підприємства та можливими її змінами під впливом різних факторів. Для 

кожного рівня ієрархії фінансової стійкості визначаються величини 

інтегрального показника та показники фінансової стійкості підприємства. В 

якості вихідного інтегрального показника для кожного рівня ієрархії 

визначається рентабельність власного капіталу, на який в діяльності 

підприємства впливає сукупність незалежних факторів [1].  

Ієрархічна модель управління фінансовою стійкістю підприємства надає 

можливість створити найбільш сприятливі умови для переходу з рівня на 

рівень: при падінні фінансової стійкості визначити тенденцію переходу від 

абсолютно стійкого до нормального, від нормального до нестійкого і після 

нього до кризового стану, а при підвищенні рівня фінансової стійкості 

розглядається можливість переходу спочатку на абсолютно стійкий рівень, 

потім на нормальний фінансовий стан і, таким чином, визначити оптимальний 

рівень фінансової стійкості. 
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