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Управління фінансовою стійкістю є одним з основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві, необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства.
Основою стабільного положення підприємства і умовою його життєдіяльності в ринкових умовах виступає фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрат по його розширенню і відновленню.
У системі складових елементів фінансової стабільності підприємства
фінансова стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення певного ступеня фінансової стійкості підприємства.
Для забезпечення фінансової стабільності функціонування підприємства у
перспективі необхідно визначати конкретний рівень фінансової стійкості та
здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення мають визначення ”певного ступеня” фінансової стійкості, низки чинників, що обумовлюють межу
стійкості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в
умовах економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити
межу своєї фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме створенню ”зайвих” запасів та резервів, у зв’язку з чим зростуть витрати
на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного розвитку підприємства.
Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним
процесом. Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за
умови стабільної реалізації (своєчасної оплати за поставлену продукцію,
надані послуги, виконані роботи) й одержання виручки від реалізації
продукції, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед
бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками
тощо. Отже, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий
рух його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення доходів
над витратами.
Саме ця рівновага є змістом фінансової стійкості, яка є головним компонентом (умовою) загальної стійкості підприємства. Фінансова стійкість
відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання, при якому підприємство має можливість вільно маневрувати
грошовими коштами, здатне забезпечити безперервний процес виробництва
та реалізації продукції, а також покриття витрат на його розширення та
оновлення.
На наш погляд, планування фінансової стійкості підприємства повинно включати певну логічну послідовність дій та заходів.
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Для повної оцінки фінансової стійкості підприємства, для успішного
здійснення фінансового планування необхідний детальний аналіз його фінансового стану. Результатом попереднього аналізу є загальна оцінка фінансового стану підприємства, а також визначення платоспроможності і задовільної структури балансу підприємства. Для виявлення причин сформованого фінансового стану, перспектив і конкретних шляхів його поліпшення
проводиться детальний, поглиблений і комплексний аналіз діяльності підприємства. Аналізуються динаміка валюти балансу, структури пасивів, джерел формування оборотних коштів і їхня структура, основні засоби та інші
необоротні активи, результати фінансової діяльності підприємства.
Ключовим показником першого етапу оцінки фінансового стану підприємства є зіставлення темпів росту обороту ( обсягу продажів) з темпами
росту обсягу сукупних активів. Стабільні темпи росту припускають пропорційне збільшення темпів росту, як обороту таких активів.
У системі оцінки фінансової стійкості підприємства високе аналітичне
навантаження несуть показники наявності, розміщення і використання оборотних коштів. До них відносяться показники забезпеченості запасів власними оборотними коштами, забезпеченості запасів позиковими засобами,
забезпеченості товарно-матеріальних цінностей власними і позиковими засобами.
Таким чином, врахування вищезазначених показників дозволяє проаналізувати фінансову стійкість і фінансовий стан підприємства. Визначити
причини проблем. Це послужить надалі основою для планування дій, спрямованих на розробку й організацію ефективного антикризового стану підприємства.
Також доцільним є формування комплексного показника, який надасть змогу проаналізувати фінансову стійкість комплексно, враховуючи усі
аспекти діяльності підприємства. Даний показник об’єднує в собі такі характеристики фінансової стійкості як:
- наявність власного оборотного капіталу;
- прибутковості;
- незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
При розробці послідовності планування фінансової стійкості підприємства необхідно враховувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища в їх тісному взаємозв’язку, розподіл залучених підприємством фінансових ресурсів, обсягів фінансових вкладень за конкретними напрямками діяльності підприємства, структурними підрозділами та проектами, що
реалізуються підприємством.
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної і
стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами такого ж профілю при отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вища
стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від несподіваної зміни
ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик банкрутства.
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