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РЕФЕРАТ

В  роботі  розглянуті  теоретичні  аспекти  формування  і  оцінки  стійкого 

фінансового  розвитку  підприємства,  досліджена  сутність  та  ознаки  стійкого 

фінансового розвитку, вивчені методичні підходи до оцінювання рівня стійкості 

фінансового розвитку підприємства; проведено аналіз фінансово-господарської 

діяльності  підприємства  машинобудівної  галузі,  вивчені  передумови 

формування  рівня  його  фінансової  стійкості;  проведено  аналіз  рівня 

фінансового  розвитку  підприємства  з  використанням  матричного  методу, 

запропоновано  до  впровадження  інструментарій  моніторингу  та  управління 

фінансовим розвитком підприємства за горизонтами росту

Ключові  слова: стійкий  фінансовий  розвиток,  фінансова  стійкість, 

стійкість розвитку підприємства

The  theoretical  aspects  of  the  formation  and  evaluation  of  stable  financial 

development  of  the  enterprise,  the  essence  and  signs  of  sustainable  financial 

development, the methodical approaches to the assessment of the level of stability of 

the financial development of the enterprise are studied in the paper. The analysis of 

financial and economic activity of the enterprise of the machine-building industry 

was conducted, the prerequisites of forming the level of its financial stability were 

studied; the analysis of the level of financial development of the enterprise using the 

matrix  method  has  been  carried  out;  it  is  proposed  to  introduce  the  tools  of 

monitoring and management of financial development of the enterprise behind the 

growth horizons

Key  words: steady  financial  development,  financial  stability,  stability  of 

enterprise development
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