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Останнім часом, поширеним явищем є ведення господарської діяльності 

підприємств в умовах невизначеності, нестабільної політичної, економічної 

ситуації, що може призводити до виникнення на підприємстві кризи, при 

виведені підприємства з якої можуть залучатися внутрішні механізми [3]. 

При цьому фінансова стабілізація підприємства проходить у три етапи [2]:  

1 етап – використовується оперативний механізму. На цьому етапі 

відбувається різке скорочення витрат, яке може бути досягнуто за рахунок 

зменшення зобов’язань, звільнення працівників, тобто, перший етап 

направлене на використання політики жорсткої економії, що сприяє 

запобіганню банкрутству.  

2 етап – використовується тактичний механізм. На цьому етапі 

передбачаються заходи спрямовані на перелом негативної тенденції у 

фінансовому розвитку, такими заходами на цьому етапі можна вважати 

ефективну податкову політику, також важливо звернути увагу на необоротні 

активи підприємства, проведення оновлення техніки може призвести до 

зменшення витрат на поточний ремонт, збільшити обсяги виробництва, 

зменшити витрати підприємства і в результаті призвести до збільшення 

прибутку. 

3 етап – використовується стратегічний механізм, на цьому етапі важливо 

виявити ті внутрішні чинники, які в перспективі можуть негативно впливати 

на фінансову стабілізацію підприємства, потрібно переглянути фінансову 

стратегію підприємства, його організаційну структуру.  

Також зазначимо, враховуючи що кризове підприємство є не привабливим 

для інвесторів, то розраховувати краще на внутрішні ресурси, крім того, 

отримуючи фінансову допомогу від держави, інших підприємств, інвесторів, 

підприємство стає залежним від позикового капіталу, що не бажано для 

підприємств-боржників.  
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