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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Агропромисловий комплекс на даний момент працює в мінливих умовах 

зовнішнього середовища, тому для стабільної роботи сільськогосподарського 
підприємства та його розвитку необхідно постійно аналізувати його загальний 
фінансовий стан. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фі-
нансова стійкість, саме вона дозволяє судити про здатність підприємства функціонувати 
і розвиватись, характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо 
володіння своїм майном і його використанням, що гарантує його платоспроможність 
та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого 
рівня ризику.  

Стійкість, будучи головним критерієм існування будь-якої системи (в тому числі 
економічної), забезпечується шляхом взаємодії внутрішніх складових елементів 
з певними зовнішніми факторами [1]. 

Саме різноплановість і велика кількість чинників, а також складність техно-
логічного процесу в сільському господарстві зумовлюють необхідність пошуку 
комплексу оціночних параметрів і показників, що дозволяють комплексно оцінити 
економічну динаміку господарських суб’єктів в аграрному секторі та стійкість 
розвитку агровиробництва в кризових умовах. 

Нижче наведено головні чинники, які мають вплив на фінансову стабільність 
сільськогосподарського підприємства для успішного його функціонування:  

− становище підприємства на ринку товарі;  
− його конкурентоспроможність у діловому співробітництві;  
− рівень залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів; 
− концентрація неплатоспроможних дебіторів;  
− показники ефективності господарських та фінансових операцій. 
Концепцію розвитку підприємства визначають основні цілі управління фінансовою 

стійкістю, до яких відносять:  
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− урівноваження активів та пасивів (забезпечення достатнього обсягу власного 
капіталу, гнучкої структури капіталу та організації руху капіталу); 

− врівноваження доходів та витрат (забезпечення достатнього ступеня рента-
бельності, зміна структури витратомісткості господарського процесу, збільшення 
обсягу товарообороту);  

− балансування грошових потоків (забезпечення платоспроможності та само-
фінансування, скорочення рівня дебіторської заборгованості). 

Політика управління фінансовою стійкістю сільськогосподарського підприємства 
повинна гарантувати стійкість і платоспроможність підприємства як на короткострокові 
періоди так і на перспективу, фундаментом якої є потреба постійного урівноваження 
активів та пасивів, доходів та витрат, позитивних та негативних грошових потоків. 
Управління зниженням ризиком втрати стійкості підприємства, оптимальна структура 
капіталу та ефективне користування оборотними коштами – це ключові принципи 
раціонального управління фінансовою стійкістю підприємства [1]. 

Таким чином, можна виділити основні шляхи підвищення фінансової стійкості: 
1. Покращення управління власними оборотними коштами, які є найбільш 

істотним фактором підвищення фінансової стійкості підприємства. Стратегічними 
цілями такого управління мають бути: оптимізація обсягів, забезпечення ліквідності 
балансу, прискорення оборотності, забезпечення інфляційної захищеності, зниження 
вартості формування.  

2. Розробка ефективної політики управління грошовими потоками, яка певною 
мірою залежить від організації оперативного фінансового планування. Специфічним 
прийомом такої політики може бути розробка платіжного календаря і касового 
бюджету.  

3. З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 
пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів 
матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня 
запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті 
чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення 
величини неліквідних виробничих запасів. 

4. Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок: зменшення 
суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання управлінського персоналу); 
зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження строків кредиторської заборго-
ваності за товарними операціями.  
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