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У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у 

складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та 

економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як 

свого підприємства, так і підприємств-партнерів. Саме цим зумовлюється 

необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового 

стійкості підприємства. За допомогою оцінки виробляються стратегія і тактика 

розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, 

здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюється його ліквідність, 

платоспроможність та зміцнюється фінансова стабільність. 

Існує чимало наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, які 

приділили значну увагу дослідженню фінансової стійкості підприємства, а 
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 Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу підприємству 

адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його 

незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Для цього необхідна 

побудова механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства з метою 

організації ефективної системи взаємодії всіх елементів, які беруть участь у 

процесі управління фінансовою стійкістю підприємства. Саме тому достатньо 

актуальним і своєчасним є завдання дослідження механізму забезпечення 

фінансової стійкості підприємств і шляхів її підвищення. 

Проблеми фінансової стійкості відносяться до числа найбільш важливих 

не тільки фінансових, але й загальноекономічних проблем. Аналізуючи 

ситуацію, що склалася в Україні, можемо зробити висновок, що на 

сьогоднішній день істотно впливає на фінансову стійкість фаза економічного 



циклу, у якій перебуває економіка країни. У період кризи відбувається 

відставання темпів реалізації продукції від темпів її виробництва. Зменшуються 

інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. Знижуються в цілому 

доходи суб’єктів економічної діяльності, скорочуються відносно й навіть 

абсолютно масштаби прибутку. Все це веде до зниження ліквідності 

підприємств, їхньої платоспроможності, а в цілому й фінансової стійкості 

підприємства, оскільки у період кризи підсилюється серія банкрутств [1]. 

В економічній літературі розглядаються 3 основні напрями забезпечення 

фінансової стійкості підприємства: організаційно-структурна стійкість, 

стійкість ресурсної бази та комерційна стійкість [2]. На нашу думку, доцільним 

є виокремлення ще одного напряму забезпечення фінансової стійкості – 

стійкість капітальної бази, яку можна охарактеризувати, як сукупність внесених 

засновниками і акціонерами власних засобів.  

Здійснювати управління фінансовою стійкістю необхідно з врахуванням 

ризиків, зумовлених науковим прогресом, нестабільністю політичної ситуації, 

зростанням конкуренції на товарних і фінансових ринках. Велика ймовірність 

виникнення «стратегічних несподіванок» призводить до виникнення ризику, 

зниження фінансової стійкості [3]. 

Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності 

підприємства, та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим 

перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, 

розмірів прибутку та підвищення рівня прибутковості. До основних шляхів 

підвищення фінансової стійкості підприємства, на які варто звернути особливу 

увагу , можна віднести:  

- для раціонального використання виробничих запасів запровадити чітку 

систему планування цих запасів;  

- для зменшення ризику неповернення коштів за реалізовану продукцію 

здійснювати аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців;  

- для покращання роботи із дебіторами необхідно розробити політику 

збору платежів за реалізовану продукцію щодо своїх контрагентів;  



- запровадити моніторинг щодо стану дебіторської заборгованості та 

впроваджувати заходи для зменшення частки дебіторської заборгованості в 

структурі оборотного капіталу;  

-для збільшення ліквідності, підвищення рентабельності та прибутків 

підприємства слід використовувати такий вид банківських послуг, як 

факторинг.  

Отже, можна стверджувати, що за умови використання засобів 

підвищення фінансової стійкості, будь-яке підприємство може покращити свою 

фінансову стійкість, що в свою чергу позитивно вплине не лише на загальний 

фінансовий стан підприємства, але і на його діяльність в цілому. 
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