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УДК 339.137 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ 
 
 

FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT AS A DETERMINANT OF 

COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN FORMATIONS 

 
HRYSHCHUK Nadiia Viktorivna – assistant, Vinnytsia National Agrarian University 

У статті досліджено фінансову стійкість як якісну характеристику функціонування аграрних підприємств у сучасних 

умовах, проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства та визначення її типу, а також ефективності 

прогнозування фінансової стійкості агропідприємств. Запропоновано низку заходів, що полягає у зниженні собівартості 

продукції (стратегія економії витрат), що дозволить агропідприємствам підвищувати конкурентоспроможність на ринку 

збуту за рахунок впровадження нової техніки,технологій, більш раціонального використання як матеріальних, так і трудо- 

вих ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат у собівартості продукції, пропорційно впливає на збільшення 

прибутку та конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. 

*   *  * 

В статье исследовано финансовую устойчивость как качественную характеристику функционирования аграрных 

предприятий в современных условиях, проведен анализ показателей финансовой устойчивости предприятия и определение 

его типа, а также эффективности прогнозирования финансовой устойчивости агропредприятий. Предложен ряд меро- 

приятий, который заключается в снижении себестоимости продукции (стратегия экономии расходов), что позволит 

агропредприятиям повышать конкурентоспособность на рынке сбыта, за счет внедрения новой техники, технологий, 

более рационального использования как материальных, так и трудовых ресурсов, уменьшение удельного веса постоянных 

затрат в себестоимости продукции, пропорционально влияет на увеличение прибыли и конкурентоспособного развития 

аграрных предприятий. 

*   *  * 

The article investigates financial stability as a qualitative characteristic of functioning of agricultural enterprises in modern 

conditions, the analysis of indicators of financial stability of the enterprise and determination of its type, as well as the effectiveness 

of forecasting the financial stability of agricultural enterprises. A number of measures is proposed, which is to reduce the cost of 

production (cost-saving strategy), which will allow agribusinesses to increase competitiveness in the market due to the introduction 

of new technology, technologies, more rational the use of both material and labor resources, reducing the proportion of fixed costs in 

the cost of production, in proportion to the increase in profits and competitive development of agricultural enterprises. The basic 

condition for ensuring the financial stability of the company is the formation of sufficient amounts of funds that enable them to fully 

fulfill their obligations to the budget, pay employees, creditors, suppliers. 

Ключові  слова:  конкуренція,  конкурентоспроможність,  фінансова  стійкість,  ліквідність,  платоспроможність, 

агроформування, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, 

платежеспособность, агроформирования, финансовый анализ, финансовый менеджмент 

Keywords: competition, competitiveness, financial stability, liquidity, solvency, agricultural formation, financial analysis, 

financial management 
 

 
 

ВСТУП 

В умовах економіки сьогодення діяльність будь- 

якого підприємства постійно піддається впливу різ- 

номанітних та невизначених чинників, головним 

чином зумовлених зростанням конкуренції на ринку 

чи нестабільністю політичної ситуації в країні. У 

сучасних умовах розвитку ринкового середовища 

фінансова стійкість набуває дедалі важливішого 

значення. Позитивні значення показників  фінансо- 

вої стійкості вважаються базовою основою для нор- 

мального функціонування підприємств та поступо- 

вого зростання їх економічного потенціалу. Збере- 

ження фінансової стійкості підприємства є необхідною 

умовою існування підприємства та їх конкуренто- 

спроможного розвитку. Управління фінансовою стій- 

кістю є одним із основних елементів фінансового ме- 

неджменту на підприємстві та детермінантою конку- 

рентоспроможного розвтитку аграрних формувань. 

МЕТА статті полягає в узагальненні фінансової 

стійкості агроформувань у сучасних умовах госпо- 

дарювання, їх аналізі й виокремлення шляхів підви- 

щення якісної характеристики конкурентоспроможності. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: абстрактно-логічний 

і системного аналізу (теоретичні і методологічні уза- 

гальнення, визначення сутності і функцій управління, 

удосконалення механізмів та інструментів проведе- 

ння); розрахунково-конструктивний та порівняння 

(оцінка фінансової стійкості та загрози банкрутства 

тощо). 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Фінансова стійкість – це динамічне, комплексне, 

складне і багатогранне поняття, що потребує зваже- 

ного підходу до визначення напрямів її забезпечення 

mailto:nagro1266@rambler.ru
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[2, c. 113]. Фінансова стійкість – це здатність су- 

б’єкта господарювання функціонувати і  розвивати- 

ся, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 

зовнішньому і внутрішньому середовищі, що зміню- 

ється; що гарантує його постійну платоспромож- 

ність та інвестиційну привабливість у межах при- 

пустимого рівня ризику [4, с. 486]. Оцінювання фінан- 

сової стійкості підприємства передбачає проведення 

об'єктивного аналізу величини та структури активів і 

пасивів підприємства і визначення на цій  основі 

його фінансової стабільності і незалежності, а також 

аналізу відповідності фінансово-господарської діяль- 

ності підприємства цілям його статутної діяльності. 

На  фінансову  стійкість  підприємства  впливають 

такі чинники: стан підприємства на товарному рин- 

ку; конкурентоспроможність продукції (робіт, пос- 

луг); ділова репутація підприємства; залежність під- 

приємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів; 

наявність неплатоспроможних дебіторів; ефектив- 

ність господарських і  фінансових операцій. 

Суттєво впливають на підприємство взагалі й 

фінансову стійкість зокрема зовнішні чинники: еко- 

номічні умови господарювання; політична стабіль- 

ність; розвиток техніки і технології; платоспромож- 

ний попит споживачів; економічна і фінансово-кре- 

дитна законодавча база; соціальна і екологічна си- 

туація в суспільстві; податкова політика; рівень кон- 

курентної боротьби; розвиток фінансового і страхового 

ринку [1, с. 278]. Фінансова стійкість є відображен- 

ням стабільного перевищення доходів над витратами, 

забезпечує вільне маневрування грошовими коштами 

підприємства та завдяки ефективному їх використан- 

ню сприяє безперервному процесу виробництва і ре- 

алізації продукції. Основною умовою забезпечення 

фінансової стійкості підприємства є формування дос- 

татніх обсягів коштів, які дають змогу в повному 

обсязі виконати свої зобов’язання перед бюджетом, 

розрахуватися з працівниками, кредиторами, поста- 

чальниками. Інакше кажучи, підприємство буде фі- 

нансово стійким, якщо величина його вхідних грошо- 

вих потоків від операційної діяльності перевищу- 

ватиме вихідні. 

Виходячи з наведеного, розглянемо детальніше 

види фінансової стійкості в залежності від чинників, 

що на неї впливають, за рівнем виникнення (внут- 

рішні і зовнішні чинники). Отже, видами фінансової 

стійкості є: 

1) внутрішня стійкість – це такий загальний фінан- 

совий стан підприємства, за якого забезпечується ста- 

більно високий результат його функціонування. В 

основі її досягнення лежить принцип активного 

реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх чинників; 

2) зовнішня стійкість підприємства досягається 

керуванням ззовні. Вона обумовлена стабільністю 

економічного середовища, в рамках якої здійснює 

свою діяльність організація. Ця стійкість досягається 

відповідною системою керування ринковою економі- 

кою в масштабах усієї країни; 

3) «успадкована» стійкість є результатом наяв- 

ності певного запасу міцності підприємства, що за- 

хищає його від різких змін зовнішніх чинників; 

4) загальна стійкість підприємства – це рух гро- 

шових потоків, який забезпечує постійне перевище- 

ння доходів над витратами [5, c. 56]. 

Головна умова забезпечення фінансової стійкості 

підприємства полягає у формуванні достатніх обсягів 

коштів, що дають змогу в повному обсязі виконати 

свої зобов’язання перед бюджетом, розрахуватися з 

працівниками, кредиторами, постачальниками. Таким 

чином, підприємство буде фінансово стійким у ви- 

падку, якщо величина його вхідних грошових потоків 

від операційної діяльності перевищуватиме вихідні. 

Тож можна зробити висновок, що одним з важливих 

компонентів фінансової стійкості є наявність необ- 

хідної кількості фінансових ресурсів, які можна сфор- 

мувати лише за умови ефективної роботи підприєм- 

ства та отримання прибутку, що неможливо без засто- 

сування управлінських рішень. 

Основними завданнями аналізу рівня фінансової 

стійкості підприємства є: аналіз складу і розміщення 

активів господарського суб’єкта; дослідження дина- 

міки і структури джерел фінансових ресурсів; визна- 

чення рівня забезпечення власними оборотними кош- 

тами; аналіз кредиторської та дебіторської заборго- 

ваності; оцінка рівня платоспроможності. Аналіз 

складу і розміщення активів господарського суб'єкта 

проводиться на основі таблиці порівняльно-аналітич- 

ного балансу за статтями активів за допомогою 

методів вертикального (структурного) та горизонта- 

льного (динамічного) аналізу. 

Досягнення стійкого фінансового стану можливе 

за достатності власного капіталу, за ефективного 

використання активів, достатнього рівня рентабель- 

ності з урахуванням операційного і фінансового ри- 

зиків, за достатньої ліквідності, стабільних доходів і 

широких можливостей залучення позикових коштів. 

Для забезпечення фінансової стійкості у підприєм- 

ства має бути гнучка структура капіталу, вміння орга- 

нізувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити 

постійне перевищення доходів над витратами з метою 

збереження платоспроможності і створення умов для 

самофінансування. 

Починаючи із 2014 р., на сільськогосподарських 

підприємствах Вінниччини прослідковується коефіці- 

єнт покриття в межах 1,45-1,56, що свідчить про 

ймовірність втрати фінансової стійкості, оскільки 

його граничне значення = 2,0 і вище. 

Рівень фінансової стійкості та незалежності виз- 

начаємо за показником фінансової незалежності. Так, 

у 2012-2013 рр. спостерігалася тенденція відносної 

стабільності параметрів коефіцієнта фінансової неза- 

лежності в межах 0,44. Проте протягом 2014 – 2016 рр. 

відбулося зменшення параметрів показника до 0,31, 

0,27 та 0,30 відповідно й надалі показник досяг поз- 

начки 0,55. Наведені параметри характеризують існу- 

ючу тенденцію стосовно зростання фінансової залеж- 

ності від запозичень, тобто зовнішніх джерел фінан- 

сового забезпечення діяльності сільськогосподар- 

ських підприємств Вінницької області. Наявний тренд 

був загрозливим, лише у 2017 р. досягнув безпечного 

рівня. 

Так, у 2013 р. відбулося різке падіння параметрів 

коефіцієнта маневреності власних оборотних коштів, 

проте з 2014 р. цей показник зростає і досяг пара- 

метра 2,46 у 2017 р. Така тенденція є позитивною та 

свідчить про існуючі фінансові можливості стосовно 
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 розраховано автором за даними [8]  

Показники 2012р. 2013 . 2014р. 2015р 2016 р. 2017 р. 

Коефіцієнт покриття 1,69 2,02 1,45 1,49 1,50 1,56 

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,44 0,44 0,31 0,27 0,30 0,55 

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів 1,49 1,43 2,30 2,35 2,40 2,46 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу 

 
0,52 

 
0,65 

 
0,66 

 
0,68 

 
0,70 

 
0,77 

Коефіцієнт фінансового левериджу 0,39 0,51 0,66 0,68 0,69 0,82 

Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних 

активів 

 
0,53 

 
0,61 

 
0,41 

 
0,39 

 
0,42 

 
0,47 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів 

власними оборотними активами 

 
0,41 

 
0,45 

 
-0,59 

 
0,78 

 
0,41 

 
0,31 

 

виконання поточних фінансових зобов’язань та зрос- 

тання власних фінансових можливостей сільськогос- 

подарських підприємств Вінницької області. 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу демонструє залежність від зовнішніх запози- 

чень та збільшення його параметрів характеризує 

частку залучених ресурсів відносно власних. Так, 

починаючи з 2013 р. спостерігається незначне зрос- 

тання коефіцієнта, параметри якого у 2017 р. склали 

0,7.  Цей  показник  свідчить  про  те,  що  на  1  грн. 

власних фінансових ресурсів припадає 0,7 грн. залу- 

чених фінансових ресурсів сільськогосподарськими 

підприємствами Вінницької області. Його зростання у 

динаміці свідчить про посилення залежності сільсько- 

господарських підприємств від зовнішніх інвесторів і 

кредиторів, тобто про певне зниження фінансової 

стійкості сільськогосподарських підприємств. Визна- 

чено з 2013 р. зростання коефіцієнта, що підтверджує 

про необхідність зовнішніх фінансових запозичень. 

 
Таблиця 1 

Показники фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Вінницької області (2012-2017 рр.) 
[ ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Показники фінансового стану аграрних підприємств Вінницької області за 2011-2017 рр. 

[побудовано автором] 
 

Коефіцієнт фінансового левериджу або довгостро- 

кового залучення позикових коштів характеризує фі- 

нансову стійкість підприємства та демонструє певний 

причинно-наслідковий зв’язок із іншими показни- 

ками. Фінансовий леверидж (важіль) є одним з голов- 

них показників впливу структури капіталу на прибут- 

ковість підприємства. Так, параметри коефіцієнта фі- 

нансового левериджу зростали протягом останніх 3 

років, що свідчить про зміни структури активів, зни- 

ження класу кредитоспроможності сільськогосподар- 

ських підприємств Вінницької області, а також зрос- 

тання ступеню існуючого фінансового ризику. 

Наведені параметри є середніми, що нівелює конк- 

ретні причини їх формування. Для виявлення причин 

різного рівня фінансового забезпечення конкуренто- 

спроможного розвитку сільськогосподарських підпри- 

ємств аналізованого регіону залежно від організаційно- 

правових форм господарювання встановлено, що на 

2017 р. у сільському господарстві Вінницької області 

функціонувало 4776 підприємств, що порівняно з 

2016 р. на 485 господарюючих суб’єктів менше. Виз- 

начено, що за типізованим поділом сектор малих та 

мікропідприємств Вінницької області складає 4638 

підприємств розвиток яких є основою становлення 

середнього класу – основи стабільності економіки 

держави. 
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Ефективність суб`єктів господарювання Вінницької області 2015-2017 рр. 

[розраховано автором за даними [8]] 

Таблиця 2 

 

 
Показники 

Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства Мікропідприємства 

Роки Роки Роки Роки 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Кількість 

підприємств 
4 4 1 152 151 137 2274 2300 2488 1977 1990 2150 

Обсяг реалізованої 

продукції млн. грн. 
13907 14467 9013 9932 1103 6521 6816 9724 11849 1888 3050 3443 

Власний капітал 5460 6162 2801 3304 6722 4753 4914 6950 8641 1785 2429 3600 

Довгострокові 

зобов’язання 
2431 2445 1484 1551 1078 3383 867 843 1007 135 343 370 

Поточні 

зобов’язання 
35513 8611 10622 8624 9695 4658 7355 6363 853 1764 2616 3280 

Кредиторська 

заборгованість 
4173 6706 776 6957 5902 2165 4411 3094 3942 310 549 1018 

Чистий прибуток 3444 2483 285 2241 3610 1479 2230 2527 2692 573 8453 843 

Рентабельність 

основної 

діяльності 

 
35,9 

 
26,5 

 
26,4 

 
39,8 

 
48,4 

 
31,6 

 
37,4 

 
37,8 

 
31,6 

 
32,5 

 
35,6 

 
29,1 

Рентабельність 

сільськогоспо- 

дарської 

діяльності 

 

 
27,6 

 

 
19,4 

 

 
18,7 

 

 
5,5 

 

 
30,0 

 

 
23,3 

 

 
24,8 

 

 
30,0 

 

 
22,9 

 

 
26,7 

 

 
31,7 

 

 
27,0 

 

Проаналізувавши дані табл. 2 можна зробити такі 

висновки. Кількість великих підприємств зменшилась 

порівняно з 2015 – 2017 рр., середні підприємства та- 

кож зменшилися порівняно з попередніми роками, 

малі та мікропідприємства навпаки збільшили свою 

кількість. 

Обсяг реалізованої продукції у великих і середніх 

підприємств зменшився – на це вплинуло збільшення 

вартості відвантаженої за межі підприємства готової 

продукції; малі та мікропідприємства навпаки збіль- 

шили свій обсяг реалізованої продукції – на це впли- 

нуло зменшення вартості відвантаженої за межі під- 

приємства готової продукції. 

Власний капітал великих і середніх підприємств 

зменшився – це показує, що частка майна підприєм- 

ства, що фінансується за рахунок коштів власників і 

власних засобів підприємства, зменшилася; малі та 

мікропідприємства навпаки збільшили власний капі- 

тал – це показує, що частка майна підприємства, що 

фінансується за рахунок коштів власників і власних 

засобів підприємства, збільшилася. 

Довгострокові зобов'язання великих підприємств 

зменшилися на це вплинула заборгованість перед 

банками, середні, малі та мікропідприємства збіль- 

шили свої довгострокові зобов’язання  це означає, 

що підприємства не можуть погасити свої кредити 

протягом 12 місяців від дати балансу. 

Поточні зобов'язання великих і мікропідприємств 

збільшилися – це показує, що підприємства залежні 

від кредиту в банках, а середні та малі підприємства 

навпаки зменшили свою заборгованість перед банками. 

Чистий прибуток великих, середніх та мікропід- 

приємств зменшився – це означає, що зменшився 

прибуток, який залишається у розпорядженні підпри- 

ємства після сплати податків, прибуток малих підпри- 

ємств навпаки зріс. 

Рентабельність основної діяльності великих, серед- 

ніх, малих та мікропідприємств зменшилась – на це 

вказує взаємозв’язок чистого доходу (виручки), при- 

бутку та собівартості виробництва реалізованої про- 

дукції і показує розмір прибутку, отриманого госпо- 

дарством у розрахунку на 1 грн. витрат, вкладених у 

формування собівартості. 

Варто звернути увагу на різний рівень запозиче- 

ння коштів. Так, у 2017 р. сума запозичення великими 

підприємствами на 1 грн. реалізованої продукції ста- 

новила 1,3 грн., середніми – 1,2 грн., тоді як малими 

тільки 0,16 грн., що свідчить про різну політику дос- 

тупу до кредитних ресурсів, проте у малих підприєм- 

ствах основним джерелом фінансового забезпечення 

був прибуток, що зумовлене в основному власністю 

на землю. 

Аналізуючи тенденції реалізації продукції підпри- 

ємствами різних організаційно-правових форм заува- 

жимо, що вони були різними. Зокрема, її зменшення у 

великих і середніх (що пов’язано також із зміною їх 

чисельності), тоді як малі і мікропідприємства нарос- 

тили обсяги реалізації продукції. Звертає увагу й те, 

що спостерігається різний рівень запозичення коштів. 

Так, у 2017 р. сума запозичення великими підприєм- 

ствами на 1 грн. реалізованої продукції становила 1,3 грн., 

середніми – 1,2 грн., тоді як малими тільки 0,16 грн., 

що свідчить про різну політику доступу до кредитних 

ресурсів. 

Цю тенденцію підкреслюють також показники по- 

глибленої діагностики фінансового забезпечення сіль- 

ськогосподарських підприємств Вінницької області 

обравши фермерське господарство (табл. 3). 

Повну картину оцінки фінансової стійкості СФГ 

неможна уявити без дослідження коефіцієнтів ліквід- 

ності, які характеризують ліквідність балансу, тобто 

здатність підприємства своїми поточними активами у 

вигляді оборотних коштів погасити свої короткостро- 

кові боргові зобов’язання при наближенні термінів 

платежу. 
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Динаміка показників ліквідності СФГ «Світоч» у 2015- 2017 рр. 

[розраховано автором за даними [8]] 

Таблиця 3 

Показники 2015 р 2016 р 2017 р 

Коефіцієнт поточної ліквідності 39,7 8,4 3,7 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 12,44 2,69 0,71 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,5 0,38 0,010 

 

За даними табл. 3, яка характеризує показники 

ліквідності, можна зробити висновок, що всі значення 

коефіцієнтів поточної, швидкої та абсолютної ліквід- 

ності у 2016-2017 рр. є більші ніж нормативні. Реко- 

мендованим значенням коефіцієнту поточної ліквід- 

ності має бути значення понад 1,5. Динаміка коефіці- 

єнта поточної ліквідності активів СФГ засвідчила дос- 

татність обігових коштів, які можуть бути вико- 

ристані ними для погашення своїх короткострокових 

зобов’язань. Протягом 2015 – 2017 рр. значення цього 

коефіцієнта демонструє стрімке падіння майже в 10 

раз. Така динаміка даного показника свідчить про се- 

редній рівень фінансового ризику. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує мож- 

ливість погашення підприємством поточних зобо- 

в’язань поточними активами за відрахуванням за- 

пасів. Достатнім коефіцієнтом швидкої ліквідності є 

співвідношення 1:1. Значення коефіцієнта демонструє 

стрімке падіння у 2017 р. порівняно з 2016 р. А у 2017 р. 

він менше ніж нормативний. Стосовно абсолютної 

ліквідності, то за свідченнями даних аналізу це сіль- 

ськогосподарське підприємство має дефіцит грошо- 

вих коштів у 2017 р., що вплинуло на величину цього 

коефіцієнта, якє має занадто низьке значення 0,010. 

Відомо, якщо значення показника абсолютної ліквід- 

ності менше критичного 0,25-0,20, то підприємство 

вважається неплатоспроможним. Але низький рівень 

показника абсолютної ліквідності не слід розглядати 

як критичний, якщо підприємства мають можливість 

генерувати достатні обсяги грошових коштів. 

Отже, аналіз показників ліквідності дозволив зро- 

бити висновок, що СФГ перебуває у передкризовому 

стані стосовно ліквідності та його фінансова стійкість 

у подальшому може не забезпечуватися. 

Підводячи підсумок, можна константувати, що фі- 

нансова стійкість агроформувань є однією з головних 

умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення висо- 

кого рівня їх конкурентоспроможності. 

ВИСНОВКИ 

Провівши дослідження та систематизувавши їх, 

визначено, що фінансова стійкість є основним еле- 

ментом загальної стійкості підприємств, розгляда- 

ється як стабільність фінансового стану, можливість 

виконувати зобов'язання перед кредиторами, бюдже- 

том та власниками за рахунок збалансування власних 

фінансових ресурсів й позик та позиціонується як де- 

термінанта їх конкурентоспроможного розвитку . 

Для агроформувань основою в сучасних умовах є 

стратегія зростання, для реалізації якої необхідна 

низка заходів, що полягає в зниженні собівартості 

продукції (стратегія економії витрат), що дозволить 

агропідприємствам підвищувати конкурентоспромож- 

ність на ринку збуту. Це можна досягти за рахунок 

впровадження нової техніки, технологій, більш раціо- 

нального використання як матеріальних, так і трудо- 

вих ресурсів, зменшення питомої ваги постійних зат- 

рат у собівартості продукції, адже зниження собівар- 

тості продукції прямо пропорційно впливає на збіль- 

шення прибутку та конкурентоспроможного розвитку 

аграрних підприємств. 

Для забезпечення фінансової стійкості у агропід- 

приємств має бути гнучка структура капіталу, вміння 

організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпе- 

чити постійне перевищення доходів над витратами з 

метою збереження платоспроможності і створення 

умов для самофінансування. Тому потрібно проводи- 

ти прогнозування фінансової стійкості підприємства, 

основою якого є узагальнення та аналіз наявної ін- 

формації з наступним моделюванням і врахуванням 

чинників можливих варіантів розвитку ситуації та фі- 

нансових показників. 
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