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Тому в сільському господарстві необхідна більш оптимальна насиченість 
засобами виробництва, більш висока фондо- і енергоозброєність праці. 

Головною умовою, на нашу думку, для визначення економічної при-
роди інтенсифікації процесу відтворення основних засобів є не кількісна йо-
го сторона, а якісна, тобто не склад засобів виробництва, а умови викори-
стання за технічними, технологічними й організаційними їх цілями. При 
цьому особливістю відтворення засобів виробництва в аграрному секторі 
економіки визначається підвищення технічної забезпеченості 
сільськогосподарського виробництва в поєднанні з використанням високов-
рожайних культур і високопродуктивних тварин, що є основою запровад-
ження прогресивної технології виробництва. Ці напрями інтенсифікації 
відтворювальних процесів мають тісний взаємозв'язок. Якість 
сільськогосподарських робіт визначається досконалістю техніки, що 
впливає на врожайність культур і продуктивність тварин. У свою чергу, 
нові, якісніші та більш урожайні сорти культур вимагають досконаліших і 
ефективніших сільгоспмашин, які слід використовувати в процесі вироб-
ництва. Ця відповідність забезпечує максимальний ефект прогресивної 
технології виробництва, що є основою швидких і сталих темпів відтворення 
основних засобів виробництва. 
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Умовою життєдіяльності підприємства й основою його розвитку в 
конкурентному ринку є економічна стабільність (стійкість). На неї вплива-
ють різні причини − як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої та 
якісної продукції і надання послуг, які мають попит; міцні позиції 
підприємства на певному ринку; високий рівень матеріально-технічної 
оснащеності виробництва і застосування передових технологій; 
налагодженість економічних зв’язків із партнерами; ритмічність кругообігу 
засобів, ефективність господарських і фінансових операцій; незначний 
ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності то-
що. Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність сучасного 
підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, 
ціновий, фінансовий, а також захист від факторів, що впливають на її 
внутрішній та зовнішній аспекти цієї діяльності. 

Кожне підприємство функціонує та здійснює свою операційну 
діяльність в умовах певного економічного середовища. Умови 
функціонування підприємства визначаються фазою розвитку економічної 
системи. Щодо підприємства генерує низка чинників макроекономічного 
характеру, на які підприємство впливати не зможе, але зворотний їх вплив 
на ефективність діяльності підприємства, його ліквідність, платоспромож-
ність і тим більше фінансову стійкість досить значний. На кожному етапі 
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розвитку підприємства вплив чинників макроекономічного характеру є 
значним, але особливо їх значущість зростає на такій стадії розвитку систе-
ми, як економічна криза. Чинники макроекономічного характеру впливають 
на всі без винятку підприємства, проте характер їх впливу на фінансову 
стійкість залежить від специфіки діяльності кожного окремого суб’єкта гос-
подарювання. Внутрішні чинники, які впливають на фінансову стійкість, 
відображують специфіку діяльності підприємства та обумовлюються 
стадією життєвого циклу самого підприємства. 

Враховуючи, що підприємство є одночасно і суб’єктом, і об’єктом 
відносин у ринковій економіці, а також те, що воно має різні можливості 
впливу на динаміку різних факторів, які визначають фінансову стійкість, 
важливим, є поділ їх на внутрішні й зовнішні. Якщо зовнішні чинники, що 
впливають на фінансову стійкість, викликані дією об’єктивних економічних 
законів і майже не залежать від діяльності підприємства, то внутрішнім 
чинникам властивий високий ступінь керованості, а характер їх зміни безпо-
середньо залежить від організації роботи самого підприємства. Цим поділом 
і слід керуватися, моделюючи виробничо-господарську діяльність і нама-
гаючись управляти фінансовою стійкістю. 

Отже, проблема фінансової стійкості підприємств, що функціонують в 
умовах ринкової економіки, належить до найбільш важливих не тільки 
фінансових, але й загальноекономічних проблем. Дійсно, значення 
фінансової стійкості окремих господарюючих суб'єктів для економіки в 
цілому дуже велике. Ефективне безперебійне функціонування господарюю-
чих суб'єктів, як окремих елементів єдиного, агрегованого механізму 
економіки, забезпечує його нормальну, налагоджену роботу. Погіршення 
фінансового стану окремого підприємства неминуче призводить до пору-
шень в роботі механізму економіки. Неплатоспроможність негативно 
позначається на динаміці виробництва і проявляється у вигляді скорочення 
платоспроможного попиту на виробничі ресурси, збільшення прострочених 
заборгованостей постачальникам, бюджетам різних рівнів, позабюджетним 
фондам, працівникам підприємств по оплаті праці, банкам, по виплатах 
дивідендів власникам і т. п. 
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Більшість сільськогосподарських підприємств, в даний період перебу-
вають на стадії занепаду і фінансової кризи, причому невирішені частини 
загальної проблеми набули ще більшого негативного результату за ринко-
вих економічних відносинах. Така ситуація пояснюється тим, що на підпри-
ємствах, відсутні складові системи управління. А саме: відсутність ефектив-
ного планування; належної координації діяльності різних підрозділів; інфо-
рмаційного менеджменту; внутрішнього контролю. 


