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Кожне підприємство прагне оцінити та покращити ефективність своєї 

виробничої та фінансової діяльності щоб правильно планувати основні 

напрямки та умови своєї роботи та займати стабільну позицію на ринку. Одним 

із напрямів підвищення конкурентоспроможності та ефективності власної 

діяльності є пошук шляхів поліпшення фінансового стану.  

Фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками 

характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає 

ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх 

розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного 

проведення розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної 

господарської діяльності в майбутньому. Мета, яка полягає у пошуку та 

використанні шляхів удосконалення фінансового стану, — забезпечення 

зростання ринкової вартості підприємства в довгостроковому періоді.  

Першочерговим етапом у покращенні фінансового стану підприємства є 

пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б 

забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності 

власного капіталу. Така оптимізація реалізується за допомогою оперативного 

механізму фінансової стабілізації — системи заходів, спрямованих, з одного 

боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого, на збільшення 

грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. Іншим напрямком є 

збільшення грошових коштів на рахунку підприємства, що підвищить 

коефіцієнт абсолютної ліквідності. Досягти збільшення грошових коштів 

можливо за рахунок реалізації зайвих виробничих фондів, стягнення 

дебіторської заборгованості. Особливу увагу необхідно звернути на приховані 

резерви які не використовуються у робочому процесі, проте можуть буди 

джерелом доходу для підприємства. Наступним етапом покращення 

фінансового стану є оптимізація виробництва та методів збуту. Елементами цієї 

стадії може бути розширення асортименту продукції, механізація та 

автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, 

високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого 

обладнання. Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю 

за якістю сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, 

комплектуючих виробів та напівфабрикатів. 

Отже, удосконалення фінансового стану є метою кожного підприємства. 

Досягти цього можливо шляхом підвищення результативності розміщення та 

використання ресурсів. Тут дуже важливим є систематичне та детальне 

аналізування динаміки показників фінансового стану підприємства для 

вчасного виявлення проблем та пошуку шляхів мобілізації прихованих 

ресурсів.  


