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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Царенко І.Ю., студентка ОКР «Магістр», спец. «Фінанси» ∗ 
∗Науковий керівник – Краснікова О.М., к.е.н., доцент 

Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження 
всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел 
інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і 
співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і 
розробка необхідних заходів. 

В сучасних умовах господарювання фінансова стійкість підприємства 
є найбільш повною оцінкою господарювання будь-якого підприємства. 
Адже вона характеризує і прибутковість підприємства, і його фінансову не-
залежність, і вміння оптимально використовувати оборотні та основні кош-
ти, що дозволяє здійснювати свою фінансово-господарську діяльність без 
збоїв та за встановленими планами. Саме тому вивчення даної тематики є 
актуальним та своєчасним етапом наукових досліджень. 

В процесі функціонування кожне підприємство має зберегти не лише 
стійкість свого становища, але й збалансувати внутрішні можливості із 
впливом зовнішнього середовища для досягнення стану нової якості, що 
дасть змогу розвиватися. Головною складовою загальної стійкості 
підприємства, безумовно, є фінансова стійкість, яка характеризує 
усталеність різних сторін його діяльності. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства дає змогу оцінити здатність 
підприємства адаптуватися до умов зовнішнього середовища та визначити 
ступінь його незалежності від зовнішніх джерел фінансування.  

Ознаками фінансової стійкості є: досягнення поставлених розмірів 
прибутку і рентабельності; оптимальний розподіл прибутку, що залишається 
в розпорядженні трудового колективу; ліквідність балансу; наявність влас-
них оборотних коштів не нижче планового розміру; раціональне викори-
стання основних засобів, скорочення невстановленого устаткування, неза-
вершеного будівництва; раціональне використання власних і позикових 
засобів, оптимальне розміщення їх на стадіях кругообігу; недопущення 
вкладень оборотних коштів у наднормативні запаси і витрати, відволікання 
на незаплановані цілі; платіжна дисципліна підприємства. 

Забезпечення фінансової стійкості підприємства у довгостроковій 
перспективі досягається головним чином за допомогою фінансового плану-
вання, яке визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розшире-
ного відтворення, та є основною формою реалізації головних цілей 
підприємства. 

Підприємство також повинно володіти міцною структурою капіталу, 
уміти організовувати його рух таким чином, щоб забезпечити перевищення 
доходів над затратами з метою збереження платоспроможності і створенню 
належних умов для виробництва. 
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Отже, спроможність підприємства вчасно здійснювати платежі, 
фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити 
непередбачені потрясіння і підтримувати свою ліквідність в умовах 
стратегічної спрямованості свідчить про його стійкий фінансовий стан. 

 

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Чумак К.М., студентка ОКР «Магістр», спец. «Фінанси» ∗ 
∗Науковий керівник – Гринів Л.С., д.е.н., професор 

Фінансове планування є необхідним елементом управління економі-
кою. Якщо фінанси охоплюють усі аспекти діяльності підприємств, то фі-
нансове планування виражає їх у відповідних фінансових показниках, що 
використовуються в управлінні економікою. Без фінансового планування 
неможливо досягти рівня управління економікою, що забезпечить підприєм-
ству підвищення ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної ба-
зи, успішне вирішення соціальних питань і матеріального стимулювання 
працівників. У цьому зв'язку в умовах ринку потрібен значно вищий, ніж іс-
нує нині, науково-обґрунтований рівень планування фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

В сучасних умовах, коли система галузевого планування втратила своє 
значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється 
необхідної уваги фінансовому плануванню через нестабільність фінансової 
системи, взаємні неплатежі, значний податковий тягар тощо. Підприємці 
вважають, що це є зайве, але в умовах перехідного періоду, для виходу з 
кризи складання планів є не тільки раціональним але і необхідним для нор-
мального функціонування суб’єкта господарювання.  

Фінансове планування як складова бізнес-планування є одним із най-
більш ефективних інструментів менеджменту. Залучення як оперативного 
так і стратегічного фінансового планування систематизує та впорядковує 
процес прийняття рішень на підприємстві, що є основною перевагою його 
використання.  

Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається 
тим, що планування є однією з функцій управління, тому фінансове плану-
вання – це функція управління фінансами. Планування в управлінні це: кон-
кретизація цілей управління в системі показників фінансово-господарської 
діяльності підприємства; розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтова-
ної на досягнення цілей менеджменту. 

Плануванням у широкому розумінні слід вважати процес прийняття 
управлінських рішень, які пов’язані з майбутніми подіями та здійснюються 
на основі систематичної підготовки. За своїм змістом це систематична по-
становка цілей і підготовка необхідних для їх здійснення заходів. Плануван-
ня у вузькому розумінні можна визначити лише як підготовку, реалізацію та 
контроль за виконання рішень. 


