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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах розвитку ринкового середовища фінансова стійкість
набуває все більш важливого значення. Позитивні значення показників фінансової стійкості є підгрунтям для нормального функціонування підприємств і
поступового зростання їх економічного потенціалу. Управління фінансовою
стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на
підприємстві, необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства.
У сучасній економіці українські підприємства функціонують в умовах
невизначеності та мають обмежені фінансові ресурси. Важливим завданням
для кожного з них є визначення власної межі фінансової стійкості, адже недостатня фінансова стійкість може вплинути на платоспроможність
підприємства, а надлишкова - сформувати занадто велику кількість резервів
та запасів, які в подальшому вплинуть на збільшення витрат, недоотримання
прибутку та зменшення темпів економічного розвитку підприємства.
Основною умовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є
формування достатніх обсягів коштів, які дають змогу в повному обсязі виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з працівниками,
кредиторами, постачальниками. Іншими словами, підприємство буде фінансово стійким, якщо величина його вхідних грошових потоків від операційної
діяльності перевищуватиме вихідні. Також, можна стверджувати, що одним з
важливих компонентів фінансової стійкості є наявність необхідної кількості
фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови ефективної роботи підприємства та отримання прибутку, що неможливо без застосування
управлінських рішень [1, c. 124].
Досягнення стійкого фінансового стану можливе за достатності власного капіталу, при ефективному використанні активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатній
ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових
коштів. Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження
платоспроможності і створення умов для самофінансування [2, с. 113].
Стійкість фінансового стану підприємства залежить від оптимальної
структури джерел капіталу (від співвідношення власних і позикових коштів),
від структури активів підприємства і насамперед від співвідношення основ98
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них і оборотних коштів, а також від рівноваги активів і пасивів підприємства
за функціональною ознакою. Аналіз фінансової стійкості може буди доповнений детальним аналізом забезпеченості і ефективності використання
оборотних коштів підприємства за їх видами, зокрема виробничих запасів,
дебіторської заборгованості та грошових коштів. У процесі аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати дебіторську заборгованість, установити її склад і структуру за термінами виникнення, виявити:
нормальна вона чи невиправдана. На фінансову стійкість підприємства впливає не сама по собі наявність дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і
форма [3, с. 276—279].
В умовах складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка пов'язана з зовнішніми глобальними проблемами та внутрішньою складною
соціально-економічною ситуацією, підприємствам необхідно вжити усіх
можливих заходів щодо стабілізації фінансово-господарської діяльності.
Аналіз й система оцінних показників фінансової стійкості дозволить,
виходячи з цілей та завдань аналізу, вибирати, підготувати й оцінити наявну
інформацію, обґрунтовувати застосування обліково-аналітичних процедур і
способів аналізу, проводити порівняльну оцінку рівня фінансової незалежності підприємств. Усе це певною мірою буде сприяти раціональній побудові
функціональної системи взаємозв'язків із проведення аналізу, підвищенню
його якості й ефективності
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