
Головко О.Г., к.е.н., доц.  

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Мельник А.Ю., магістр  

ДВНЗ «Університет банківської справи» ХННІ 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

На сьогоднішній день підґрунтям виживання та передумовою стабільності для підприємств є фінансова 

стійкість. Такі переваги, як залучення інвестицій, вибір надійних постачальників, підбір кваліфікованих кадрів, 

отримання кредитів доступні фінансово стійким об’єднанням. Саме тому кожне підприємство прагне до високої 

фінансової стійкості.  

Проблеми фінансової стійкості відносяться до  загальноеко- номічних проблем. Досліджуючи ситуацію, яка 

склалася в Україні, можна зробити висновок, що на фінансову стійкість має потужний вплив фаза економічного 

циклу. У період кризи темпи реалізації продукції значно відстають від темпів виробництва.  Також відбувається 

скорочення збуту через зменшення інвестицій в товарні запаси, масштабів прибутку. Це призводить до зниження 

ліквідності підприємств, платоспроможності, а в результаті й фінансової стійкості. 

Базою дослідження обрано ПАТ «Харківський плитковий завод» - підприємство, яке займається виробництвом 

керамічних плиток [1].  

Порівняємо дані основних аспектів фінансової діяльності товариства за 2015-2017 (табл.1). 

Таблиця 1 

Показники фінансової стійкості ПАТ «Харківський плитковий завод» за 2015-2017 роки 

 

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 2 3 4 

1.Джерела власних засобів за 

мінусом іммобілізації 

570859 696545 842579 

2.Основні засоби та ін. 490629 680780 756380 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

3.Наявність власних 

оборотних засобів (1 –2) 

80230 15765 86199 

4.Довгострокові кредити та 

залучені засоби 

284013 437926 441782 

5.Наявність власних засобів і 

довгострокових джерел 

формування запасів і витрат 

(3 + 4) 

364243 453691 527981 

6.Короткострокові кредити та 

зобов’язання 

188374 129599 205033 

7.Загальна величина 

основних джерел формування 

запасів (5 + 6) 

552617 583290 733014 

8.Загальна величина запасів 116113 148478 175100 

9.Надлишок (+) або нестаток 

(-) власних оборотних засобів 

(3 – 8) 

-35883 -132713 -88901 

10.Надлишок (+} або 

нестаток (-) власних і 

довгострокових залучених 

джерел формування запасів і 

витрат (5 –8) 

248130 305213 352881 

11.Надлишок (+) або 

нестаток (-) загальної 

величини основних джерел 

формування запасів і витрат 

(7 – 8) 

436504 434812 557914 

12.Тривимірний показник 

фінансової ситуації 

(ряд.9,ряд.10,ряд. 11) 

(0,1,1) (0,1,1) (0,1,1) 

 

Отримані данні вказують на те, що товариство має нормальну фінансову стійкість, нормальну 

платоспроможність, ефективне використання позикових коштів, високу прибутковість виробничої діяльності, а 

використовувані джерела покриття витрат становлять власні оборотні кошти й довгострокові кредити. 



Проаналізуємо фінансовий стан підприємства (табл.2). 

Таблиця 2 

Аналіз фінансового стану ПАТ «Харківський плитковий завод» за 2015-2017 роки 

 

№ Показники 

 2017 р. тис. 

грн. 

2016 рік 

тис. грн. 

2015 рік 

тис. грн. 

1 грошові кошти  20191 12944 11154 

2 оборотні активи 733014 583290 552617 

3 необоротні активи 756380 680780 490629 

4 власний капітал 842579 696545 570859 

5 чистий прибуток 166034 145686 129536 

6 поточні зобов'язання 205033 129599 188374 

7 валюта балансу 1489394 1264070 1043246 

8 

Коеф. абсолютної 

ліквідності 1/6 0,098477 0,100 0,059212 

9 

Коеф. загальної 

ліквідності 2/6 3,575103 4,500729 2,933616 

10 

Коеф. Фінансової 

стійкості 4/7 0,565719 0,551034 0,547195 

11 Коеф. Фінансування 6/4 0,24334 0,18606 0,329983 

12 

Коеф. Рентабельності 

активів 5/(2+3) 0,111478 0,115252 0,124166 

 

В результатi аналiзу показникiв фiнансового стану встановлено наступне: 

- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: дорівнюючи 0,098 у 2017 році  вказує на те, що тільки 9,8 % поточних 

зобов'язань може бути сплачено негайно за рахунок власних грошових коштів та їх еквiвалентiв товариством.  

- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): дорівнюючи 3,575, 4,501, 2,933 за 2017-2015 роки відповідно 

характеризує  впевнену здатність товариства оплатити (покрити) поточну кредиторську заборгованість за рахунок 

продажу оборотних коштiв підприємства в кожному році. 

- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: дорiвнюючи 0,566, 0,551 та 0,547 за 2017-2015 роки відповідно  вказує на те, 

що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов'язань, майже всi вони залишаються погашеними. 

- Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом: дорiвнюючи 0,243 вказує на те, що у товариства вистачає 

власних коштiв. 

- Коефiцiєнт рентабельності активів: дорівнюючи 0,1115 коефiцiєнт вказує на те, що кожна 1 грн. активiв 

принесла товариству прибуток у розмiрi 0,11 грн. 

Отже, аналізоване підприємство показало хорошу платоспроможність, наявність достатньої кількості власних 

коштів. 

Деякі вчені розглядають фінансову стійкість з позиції спроможності підприємства за рахунок власних коштів 

забезпечувати запаси й витрати, не допускати невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості та 

своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями [2]. 

Отже, можна виділити основні шляхи підвищення фінансової стійкості ПАТ «Харківський плитковий завод», на 

які варто звернути особливу увагу: 

- ввести моніторинг дебіторської заборгованості та здійснювати заходи щодо зменшення частки дебіторської 

заборгованості в структурі оборотного капіталу; 

- використовувати факторинг, для збільшення рентабельності, прибутків підприємства та ліквідності; 

- запровадити аналіз платоспроможності та фінансової стійкості покупців для зменшення ризику 

неповернення коштів за реалізовану продукцію; 

- розробити політику збору платежів за реалізовану продукцію щодо своїх контрагентів, для того щоб 

покращити роботу з дебіторами; 

- запровадити систему планування запасів для їх раціонального використання. 

Таким чином, якщо буде дотримано цих методів, то фінансова стійкість підприємства з часом зросте. 
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