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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Фінансова стійкість підприємства — це таке його становище, коли
вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових
надходжень

від

господарювання,

а

отриманий

прибуток

забезпечує

самофінансування та незалежність від зовнішніх джерел формування активів.[1]
Трансформація народного господарства України в економіку відкритого
типу створює для підприємств зовсім нові умови. До цих умов треба адаптувати
усі системи підприємства, щоб підприємство перетворилося у незалежний
економічний суб’єкт господарювання. [2]
На сучасному етапі промисловість України перебуває у складних умовах
розвитку, спричинених дією світової фінансово-економічної кризи, та складними
процесами інституційних перетворень. Спровокувати збиткову

діяльність

підприємства може кожний із багатьох факторів.
Основні аспекти фінансової стійкості підприємства досліджувались : Е.
Альтман, С.Г. Бєляєва, І. Бланк, В.О. Василенко, Е.Дж. Долан, В.В. Іванов, Г.В.
Савицька, Н. І. Строченко, Д.К. Стоун, К.Д. Уолш, М. Моїсєєв, Я. Такахара, ,
А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко, Д. В. Шиян, О.В. Ярій та інші.
За даними Державного комітету статистики можна визначити зміни, що
відбулися у співвідношенні вітчизняних підприємств, які отримали прибуток та
понесли збитки (рис 1). [3]
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Рисунок 1.-Динаміка кількості підприємств, що отримали прибуток/збиток
[3]
Аналізуючи динаміку фінансових результатів, можна прослідкувати, що
прибуток в періоді 2002-2007роки зростає, а в2008-2013 зменшується.
Більшість підприємств мають дуже складне фінансове становище,
інфляційний

характер

прибутку

не

дає

змогу

провести

зміни

у

платоспроможності. Багато підприємств з причини не ефективної податкової та
інвестиційної політики збанкрутувало. Основною метою підприємств стало не
отримання прибутку, а утримання сталого рівня.
Можна сказати , що сучасним підприємствам потрібна нова концепція
забезпечення розвитку для ефективної роботи . Для стабільної роботи
підприємств необхідно досягнути стійкості в динаміці, потрібно створити певну
стратегію, за якою можна утримати фінансову стійкість на встановленому рівні.
Сутність

фінансової

стійкості

визначається

ефективним

формуванням,

розподілом і використанням фінансових ресурсів. Управління стійкістю має
відбуватися на принципах оптимальності, ефективності, прибутковості, мають
бути узгоджені всі процеси. Сьогодні управлінні фінансовою стійкістю
орієнтовано на вирішення короткострокових проблем, тому потрібно не
допустити зміну пріоритетів діяльності та завдань підприємств.
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