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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження різних аспектів цієї проблеми

здійснювали такі вчені, як Куракова Л.П., Ли"
ференко Г.М., Лозовський Л.М., Опарін В.М.,
Родіонова В.М., Савицька Г.В. та ін. Разом з тим
потребують поглиблення дослідження з про"
блем формування та забезпечення фінансової
стійкості підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у теоретичному об"

грунтуванні структури механізму забезпечен"
ня фінансової стійкості підприємств, виявленні
особливостей його функціонування та на"
прямів вдосконалення на підприємствах.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансова стійкість підприємств є переду"

мовою стійкого функціонування галузі та за"
порукою фінансової стабільності держави. У
свою чергу, виняткове місце аграрного секто"
ра в національній економіці зумовлює не"
обхідність забезпечення фінансової стійкості
сільськогосподарських підприємств. Тому на
сучасному етапі розвитку національної еконо"
міки проблема фінансово"економічного стану,
платоспроможності підприємств аграрної га"
лузі та питання забезпечення їх фінансової
стійкості залишаються актуальними і виклика"
ють постійний інтерес як у науковців, так і у
практиків.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В останніх наукових публікаціях вітчизняні

та зарубіжні вчені переважно звертають увагу
на вдосконалення методики аналізу й оцінки
фінансової стійкості підприємства, на страте"
гічне управління фінансовою стійкістю. Так,
В.З. Бугай пропонує здійснювати оцінку фінан"
сової стійкості підприємства на основі підхо"
ду, який включає уточнену методику розрахун"
ку власного оборотного капіталу підприємства
та передбачає визначення граничного рівня
фінансової стійкості [1]. С.С. Гринкевич об"
грунтовує сутність управління фінансовою
стійкістю підприємства як системи принципів
розроблення і реалізації стратегічних рішень
[2]. І.О. Мазуркевич особливу увагу приділяє
практичному дослідженню процесу оцінюван"
ня фінансової стійкості з урахуванням факто"
рів внутрішнього та зовнішнього впливу [3].
О.В. Постаногова та Н.В. Борисова розробили
модель підвищення запасу фінансової стійкості
районних споживчих товариств [5]. О.Г. Сокол
визначає підходи формування розвитку управ"
ління стійкістю сільськогосподарських підпри"
ємств як економічним процесом [4]. Однак, у
зазначених працях не досліджуються особли"
вості побудови та функціонування механізму
забезпечення фінансової стійкості підприємств
та напрями його вдосконалення.

Механізм забезпечення фінансової стій"
кості підприємства передбачає визначення двох
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складових частин: фінансовий механізм і фінан"
сова стійкість підприємства.

В економічній літературі термін "фінансо"
вий механізм" використовується досить широ"
ко, та єдиної думки щодо його визначення не
існує. Серед різноманітності визначення
підходів учених та практиків найбільшої уваги
заслуговують два підходи до характеристики
сутності фінансового механізму:

— перший підхід полягає в тому, що під фі"
нансовим механізмом розуміють функціону"
вання самих фінансів. Грошові потоки є матер"
іальним відображенням фінансових відносин.
Організація цих потоків, порядок їх здійснен"
ня відбувається за конкретними правилами,
напрямами, що і відображає фінансову "техні"
ку", що формує сприйняття та розуміння фі"
нансового механізму як організаційного відоб"
раження фінансових відносин;

— другий підхід полягає в тому, що фінан"
совий механізм розглядають як сукупність ме"
тодів і форм, інструментів, прийомів та важелів
впливу на стан і розвиток підприємства. Цей
підхід відображає зовнішню дію функціонуван"
ня фінансів підприємств, відображає фінанси
як вирішальний фактор впливу апарату управ"
ління на економічний стан підприємства.

Щодо визначення поняття "фінансова стій"
кість підприємства" в економічній літературі та"
кож відсутня єдина думка. Деякі вчені розкри"
вають фінансову стійкість як довготривалу пла"
тоспроможність, у той час як інші — як раціо"
нальну структуру та склад оборотних активів,
їх використання. Інші вважають, що вона відоб"
ражає стабільність діяльності підприємства в
довгостроковій перспективі та визначається
співвідношенням власних і позикових ресурсів і
їх ефективним використанням. Для загального
визначення фінансової стійкості можна віднес"
ти, зокрема, думки наступних авторів (табл. 1),
аналіз яких дозоляє констатувати те, що для
збереження самостійності та незалежності на

підприємстві має підтримуватися потрібний
рівень власних коштів. Залучення у господарсь"
кий оборот позикового капіталу дає можливість
прискорити процес оборотності коштів на
підприємстві, проте знижує його фінансову не"
залежність, що потребує управління фінансо"
вою стійкістю господарюючих суб'єктів.

Управління фінансовою стійкістю підпри"
ємств є системою принципів і методів розроб"
ки та реалізації управлінських рішень, які по"
в'язані із забезпеченням такого стану фінансо"
вих ресурсів, їх формуванням і розподілом,
котра дозволила б підприємству розвиватися
на основі збільшення прибутку та капіталу при
збереженні платоспроможності та кредитосп"
роможності, а також забезпечення та підтри"
мання фінансової рівноваги підприємства.

Управління фінансовою стійкістю із засто"
суванням фінансового механізму може досяг"
ти необхідного результату лише за поєднання
доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його
елементів. Для цього фінансовий механізм по"
винен забезпечувати:

— інтереси всіх суб'єктів фінансових відносин;
— зворотний зв'язок усіх елементів фінан"

сового механізму: різних вертикальних і гори"
зонтальних рівнів;

— своєчасність реакції елементів фінансо"
вого механізму вищого рівня на зміни, які відбу"
ваються під впливом елементів нижчого рівня.

З огляду на зазначене вище, сутність меха"
нізму забезпечення фінансової стійкості під"
приємства необхідно визначити як систему
форм, прийомів, методів, норм, важелів і нор"
мативів, а також нормативно"правового, про"
грамно"технічного, інформаційного та кадро"
вого забезпечення, за допомогою яких на
підприємстві досягається такий стан фінансо"
вих ресурсів, їх формування, розподіл та вико"
ристання, що дозволяє підприємству розвива"
тись на основі формування стійкої тенденції
зростання прибутку при збереженні платосп"

Таблиця 1. Теоретичні підходи до визначення поняття фінансової стійкості
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роможності та кредитоспроможності та за
умови припустимого рівня ризику.

Головною метою механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємств є досягнен"
ня фінансової безпеки та стабільності їх фун"
кціонування і розвитку в повсякденному та
майбутньому періодах. Процес реалізації виз"
наченої головної мети механізму забезпечен"
ня фінансової стійкості підприємств повинен
бути направлений на:

— вирішення забезпечення оптимальної
структури капіталу з позиції формування мож"
ливостей ефективного розвитку суб'єкта в дов"
гостроковому періоді;

— формування стану постійної платоспро"
можності та ліквідності підприємства, тобто
можливості своєчасно і в повному обсязі вико"
нувати свої зобов'язання;

— досягнення максимальної рентабельності
операційної, фінансової та інвестиційної діяль"
ності;

— досягнення відповідності обсягу капіта"
лу, що залучається, сумі потреби в активах, що
формуються;

— збалансування грошових потоків підпри"
ємства;

— здійснення мінімальних витрат щодо за"
лучення позикового капіталу підприємством.

Виходячи із сформульованої мети функці"
онування механізму забезпечення фінансової
стійкості підприємств, основними напрямами
його вдосконалення механізму повинні бути:

— покращення управління власними обо"
ротними коштами, які є найбільш істотним фак"
тором підвищення фінансової стійкості підпри"
ємства. Стратегічними цілями такого управлі"
ння мають бути: оптимізація обсягів, забезпе"
чення ліквідності балансу, прискорення обо"
ротності, забезпечення інфляційної захище"
ності, зниження вартості формування фінансо"
вих ресурсів підприємства;

— розробка ефективної політики управлі"
ння грошовими потоками, яка певною мірою за"
лежить від організації оперативного фінансо"
вого планування. Специфічним прийомом такої
політики може бути розробка платіжного ка"
лендаря і касового бюджету;

— створення системи фінансового контро"
лінгу на підприємстві, що включає: визначення
об'єкта контролінгу; визначення видів і сфер
контролінгу; формування системи пріоритетів
показників, що контролюються; розробка сис"
теми кількісних стандартів контролю; побудо"
ва системи моніторингу фінансових показ"
ників; формування системи алгоритмів дій
щодо усунення відхилень.

ВИСНОВКИ
Таким чином, надзвичайність функціонуван"

ня механізму забезпечення фінансової стійкості
підприємств зумовлені колективною формою
власності, багатогалузевою діяльністю підпри"
ємств та специфікою внутрісистемних фінансо"
вих відносин. Тому успішне функціонування ме"
ханізму забезпечення фінансової стійкості
підприємств потребує реалізації зваженої пол"
ітики управління власними оборотними кошта"
ми; вибору ефективної політики управління гро"
шовими потоками; організації внутрішнього
фінансового контролю на підприємстві.
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