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ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ ТА 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та 

темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації  головних цілей 

підприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії  

підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. 

 Неефективність  використання  фінансових  ресурсів  призводить  до  низької 

платоспроможності  підприємства, і, як наслідок, до можливих  перебоїв  у  

постачанні, виробництві та реалізації послуг, до невиконання плану  прибутку. [1]. 

Саме тому необхідно забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів 

підприємства з метою підвищення його фінансової стійкості. 

Ефективність  використання  ресурсів  і  підвищення  рівня  економічної  

стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою залежить 

від наявності, використання й удосконалення економічного потенціалу 

підприємства.  

Однією  з  особливостей  нестійкого  функціонування  сучасних  підприємств  

є кількісна,  якісна  та  структурна  недосконалість  економічного  потенціалу,  що  

зумовлена великими  втратами  ресурсів  у  здійсненні  реформ  і  складним  

фінансовим  становищем підприємств. Тому першочерговим етапом у покращенні 

фінансового стану підприємства має стати пошук  оптимального  співвідношення  

власного і позикового капіталу, яке б забезпечило  мінімальний  фінансовий  ризик  

за  максимальної  рентабельності  власного капіталу, а також необхідність 

стабілізації фінансової стійкості  підприємств в  умовах  фінансової нестабільності: 

усунення зовнішніх факторів банкрутства;  удосконалення поточного календаря -  



фінансового документа, у якому відображається грошовий обіг підприємства; 

вживання локальних заходів з поліпшення фінансового стану [2]. 

Система заходів для підтримки  економічної  стійкості підприємства згідно 

розробленої стратегії повинна передбачати: постійний моніторинг зовнішнього і 

внутрішнього станів підприємства. Якщо  моніторингом  виявлено  недостатній  

рівень  фінансової  стійкості підприємства, то мають бути реалізовані такі дії: 

оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства і врегулювання фінансових 

відносин, які виникають під час розрахункових відносин між господарюючими 

суб’єктами; розробка  проектів  перспективних  і поточних фінансових планів, 

визначення джерел  фінансування  господарської  діяльності, а також бюджетне 

фінансування, довго - та короткострокове кредитування тощо. 

Одним з визначених завдань на сьогодні є забезпечення відносної фінансової 

рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Така рівновага 

характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності 

підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та 

капіталу, ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів 

за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних 

потреб. Формування механізму управління фінансовою стійкістю дозволить 

керівникам використовувати його для забезпечення стабільного 

функціонування та прогнозування розвитку підприємства в майбутньому.  
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