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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  

Вибір теми дослідження зумовлено її актуальністю, оскільки на даний 

момент реальні умови функціонування підприємства вимагають проведення 

об’єктивного та всебічного фінансового аналізу господарських операцій, який 

дозволяє виявити особливості його діяльності, слабкі сторони у його роботі ті 

причини їх виникнення, а також на основі отриманих результатів розробити 

конкретні рекомендації щодо оптимізації діяльності. Для ринкової економіки 

важлива стабільність, тому ефективність господарської та фінансової діяльності 

підприємства в умовах трансформації економіки країни визначається, в першу 

чергу, його фінансовим станом.  Усунення неплатоспроможності - 

найважливіше завдання, бо коли підприємство може своєчасно погасити свої 

борги перед кредиторами, це свідчить про встановлення системи розрахунків і 

попереджує виникнення процедури банкрутства. Значну увагу дослідженню 

фінансової стійкості підприємства приділили як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчені, а саме: О. В. Грачова, І. М. Бурденко, О. Ю. Литовченко, Г. В. Савицька, 

О. О. Терещенко, та інші. 

В умовах ринкової економіки перед підприємствами стоїть завдання 

самостійного планування, контролю, оцінки та аналізу своєї діяльності.  Якщо 

підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має переваги перед 

іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні 

кредитів, у виборі постачальників і підборі кваліфікованих кадрів. Останнім 

часом, постає проблема в тому,що велика кількість підприємств вимушена 

надавати перевагу запозиченню над заходами щодо збільшення власних коштів, 



оскільки це зумовлено складною економічною та політичною ситуацією в 

країні. Наступною проблемою,що також має місце на багатьох підприємствах, 

це прострочення заборгованості постачальникам, банкам, персоналу, бюджету, 

позабюджетним фондам та іншим кредиторам. Високе зростання простроченої 

заборгованості в економічному плані означає настільки ж швидке і значне 

скорочення фінансових джерел.  

В умовах кризового становища нашої країни перед підприємствами 

стоїть проблема зміцнення фінансової стійкості. Зміцнення рівня фінансової 

стійкості підприємства можливе  за умови досягнення оперативних  цілей,  а 

саме:усунення неплатоспроможності підприємства; відновлення фінансової 

стійкості підприємства; зміна фінансової стратегії з метою прискорення 

економічного зростання; збільшення обсягу позитивного грошового потоку; 

зниження обсягів споживання інвестиційних ресурсів підприємства у 

поточному  періоді. Основні оперативні цілі досягнення платоспроможності: 

збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних 

зобов'язань; зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов'язань 

підприємства; зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов'язань 

підприємства.             

Отже, можна зазначити, що забезпечення фінансової стійкості є 

важливою та ключовою умовою його успіху у конкурентному ринковому 

середовищі, оскільки забезпечуючи нормальне функціонування підприємства у 

реальному проміжку часу, матимемо змогу підтримувати його стабільність та 

гарну репутацію у перспективі. 
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