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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах господарювання на підприємство впливає багато 

чинників, які знижують фінансову стійкість. До основних деструктивних 

чинників можна віднести істотну зміну структури та скорочення попиту, 

кризу неплатежів, недосконалу роботу таких економічних інститутів як 

банківська, кредитно-грошова, податкова системи. 

Фінансовий стан підприємства є дуже містким поняттям. Для його 

характеристики у економічній літературі досить часто застосовуються такі 

критерії, як: 

- фінансова стійкість підприємства - такий стан його фінансових 

ресурсів, їх розподіл та використання, який забезпечує розвиток 

підприємства на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 

платоспроможності та кредитоспроможності в умовах допустимого ризику; 

- платоспроможність - здатність підприємства розраховуватися за 

своїми зобов'язаннями; 

- кредитоспроможність - здатність до отримання кредитів та їх 

своєчасного погашення за рахунок власних коштів та інших фінансових 

ресурсів; 

- прибутковість роботи підприємства; 

- оптимальність з точки зору економічного становища підприємства 

розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати 

податків і обов'язкових відрахувань; 

- раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і 

позикових), перш за все, недопущення відволікання грошей у запаси 

непотрібного підприємству устаткування, яке довгий час не монтується і не 

використовується, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, 

витрат виробництва у дебіторську заборгованість, інші позапланові й 

непродуктивні витрати; 

- наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) 

не нижче мінімального необхідного рівня для організації виробничого 

процесу і процесу реалізації продукції ; 

- ліквідність балансу - ступінь покриття зобов'язань підприємства 

такими активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає 

строку погашення зобов'язань. 

У складнихекономічнихумовах, коли ринковіперетворення в Україні не 

набули позитивного соціальногозмісту та супроводжуються спадом 



обсягіввиробництва, зростаючимбезробіттям, актуальність проблем, 

пов’язанихізпошукомспособівнедержавногорегулюваннясоціально-

економічнихпроцесів, суттєвозростає. 

Умовою життєдіяльності й основою стабільності стану підприємства в 

ринковій економіці є його стійкість. 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 споживчої кооперації і його вдосконалення.Дослідження 

механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства передбачає 

визначення двох складових частин даного питання: фінансовий механізм і 

фінансова стійкість підприємства. Перш 

ніждослідитиосновніелементимеханізмузабезпеченняфінансовоїстійкостіпідп

риємства, потрібновизначитизмістпоняття «фінансовиймеханізм». Дана 

економічнакатегорія є універсальною, використовується для описанняявищ в 

економічній, політичній, соціальній і інших сферах життєдіяльності. Термін 

«фінансовиймеханізм» можнавважатипохіднимвідтерміна 

«господарськиймеханізм». 

Вінпоширивсявперіодстановленняринковихвідносин в Україні, коли фінанси 

стали відіграватиключову роль у функціонуванні й 

розвиткуекономічноїсистеми. В економічнійлітературіпоняття 

«фінансовиймеханізм» використовуєтьсядосить широко. Але єдиної думки 

щодойоговизначення та йогоскладових не існує.Середрозмаїттявизначень і 

підходівучених і практиків до поняття «фінансовиймеханізм» 

найбільшоїувагизаслуговують два підходи до 

розуміннясутіфінансовогомеханізму. Перший підхідполягає в тому, 

щофінансовиймеханізмрозуміють як функціонуваннябезпосередньофінансів. 

На підставіданогопідходуфінансовиймеханізмтрактують як 

організаційневідображенняфінансовихвідносин. Другийпідхідполягає в тому, 

щойогорозуміють як сукупністьметодів і форм, інструментів, прийомів і 

важеліввпливу на стан і розвиток суб’єкта господарювання. 

 


