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Мета і завдання. Мета –розкрити основні напрями досягнення  фінансової стійкості  

підприємств в сучасних умовах. 

Завдання –  розглянути сутність фінансової стабільності та роль фінансової стійкості, 

обґрунтувати основні напрямки підвищення фінансової стійкості підприємств.  

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – фінансова стійкість 

підприємств. 

Предмет дослідження – шляхи підвищення фінансової стійкості підприємств. 

Результати дослідження. У ринковій економіці незалежні самостійні виробники 

товарів і послуг не зможуть успішно діяти на ринку, не забезпечивши економічну стійкість 

своїх підприємств. 

Протягом останнього п’ятиріччя на більшості підприємств України відбувалися 

позитивні кількісні зміни, досягнуті переважно завдяки екстенсивним чинникам розвитку. 

Однак, тепер ці чинники вже вичерпали свої можливості впливу і не забезпечують 

прибутковості підприємствам. Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість змін така 

велика, що саме пристосування до них стає істотною перевагою підприємств у конкурентній 

боротьбі. У цих умовах підприємства, які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, 

повинні орієнтуватися на нові підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес 

процесів, заснованих на удосконаленні саме внутрішнього механізму управління сталим 

функціонуванням підприємств. Саме тому першочерговою проблемою на сьогоднішньому 

етапі розвитку всіх українських підприємств, що виробляють товари чи надають послуги, є 

пошук альтернативних шляхів покращання їх фінансового стану. 

Фінансова стабільність підприємства визначається сукупністю показників, що 

свідчать про його можливості підтримувати нормальну виробничу рівновагу, про його 

здатність до невпинного економічного поступу. До складових концепції забезпечення 

стабілізації фінансового стану підприємства слід віднести : по - перше, обґрунтування 

принципів її досягнення; по - друге , створення умов для досягнення сталої фінансової 

рівноваги; по - третє, визначення факторів впливу і порядок їх урахування для формування 

стратегії розвитку підприємства. 

Головні етапи розробки стратегії стабілізації фінансового стану підприємства такі:  

- створення інформаційної бази для ретроспективної оцінки дій, ужитих у цьому 

напрямі; 

- створення альтернативних прогнозних варіантів забезпечення фінансової 

стабільності; 

- створення системи критеріїв для оптимізації зазначеної стратегії ;  

- оцінка прогнозних варіантів і вибір оптимального з них ;  

- впровадження системи заходів щодо реалізації обраного варіанта стратегії, контроль 

за його виконанням.  

Щоб розробити альтернативні прогнозні варіанти, доцільно застосувати метод 

побудови імітаційних моделей розвитку підприємства, який передбачає три види прогнозів - 

оптимістичний, реалістичний, песимістичний. Розробляти кожен з трьох прогнозів можна у 
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кількох варіантах. Здійснюючи такий вибір, слід оперувати системою певних показників, 

тому цілком логічним є етап, на якому розроблятиметься система критеріїв оптимізації 

стратегічних дій для досягнення фінансової стабільності. Органічно вписують у загальний 

комплекс стратегічних дій, цей етап передбачає укладення переліку показників, за якими 

відбуватиметься оцінка.  
Доцільно також звернути увагу на те, що для покращання свого фінансового 

становища виробники товарів та послуг повинні реалізовувати всю продукцію, що 

застоюється на складах. Для розширення ринків збуту підприємство може створити пункти 

роздрібної торгівлі. Це призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності 

капіталу. Конкурентоспроможність на ринку збуту можна досягти шляхом зниження 

собівартості продукції, за рахунок впровадження нової техніки, технологій, раціональнішого 

використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних 

витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно 

впливає на збільшення прибутку підприємства Тому вітчизняним виробникам доцільніше 

буде закуповувати сировину і матеріали в межах нашої країни, аніж ввозити з-за кордону. 

Що стосується кадрової стійкості підприємства, то важливість цієї функціональної 

складової полягає у тому, що від кваліфікації, корпоративної культури і компетенції 

працівників залежитиме, чи буде конкретний клієнт і надалі замовляти продукцію 

підприємства, чи обере конкурента. Це залежить від: кваліфікованого обслуговування під час 

продажу та після продажного обслуговування; професіоналізму, ввічливості, чесності, 

порядності, надійності, оперативності, ініціативності та комунікабельності працівників; 

якісної технічної підтримки продукції; добрих стосунків на всіх рівнях; кваліфікованих 

менеджерів та інженерно-технічних працівників; корпоративної культури, яка склалася на 

підприємстві. Для того, щоб працівники підприємства відповідали всім вищезазначеним 

характеристикам, потрібен системний аналіз кадрової політики та постійне її вдосконалення. 

Інакше кажучи, кадрова стійкість підприємства забезпечується під час ефективної кадрової 

політики та соціальної програми стратегії кадрового розвитку персоналу.  

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємства 

передбачає такий стан фінансових ресурсів, за раціонального розпорядження якими 

гарантується наявність власних коштів, стабільна продуктивність і забезпечується процес 

розширеного відтворення. 

Висновки. Недостатня фінансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює  

неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, що збільшує 

витрати на їхнє утримання, стримує темп розвитку підприємства. Тому правильність 

підходів до кількісної оцінки фінансової стійкості підприємства вкрай важлива для нього, бо 

дає змогу виявити причини фінансової дестабілізації, розробити й реалізувати конкретні 

заходи щодо усунення першопричин. 
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