
360

фінансового забезпечення закупівель, виробництва, транспорту-
вання, складування, сервісного та інформаційного забезпечення
підприємства.

На нашу думку, при включенні логістичних бізнес-процесів
до складу основних чи допоміжних слід враховувати вид діяль-
ності конкретного підприємства (виробниче, посередницьке,
транспортне, медичне тощо), при чому ідентифікація таких
процесів вимагатиме чіткого розгляду типових функціональних
сфер логістики.
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Управління фінансовою стійкістю є одним з основних еле-
ментів фінансового менеджменту на підприємстві та об’єктив-
ною передумовою його стабільного розвитку. Від рівня фінан-
сової стійкості підприємств залежить їх спроможність оновлю-
вати техніку та технологію, формувати резерв виробничих по-
тужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей тощо.
Фінансово стійкі підприємства мають переваги перед іншими
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підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі
постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. Високий ди-
намізм і невизначеність ринкового середовища зумовлюють
об’єктивну необхідність щодо визначення криеріїв фінансової
стікості суб’єктів господарювання та ідентифікації етапів
управління нею.

На сьогодні у науковій літературі відсутній єдиний підхід до
визначення поняття «фінансова стійкість підприємства». Уза-
гальнення підходів вітчизняних і закордонних вчених дозволило
виокремити три групи ознак фінансово стійких бізнес-одиниць
[1—4]: 1) платоспроможність; оптимальне співвідношення між
власним і позиковим капіталом; перевищення доходів над витра-
тами; 2) функціонування за рахунок власного капіталу; співвід-
ношення між необоротними та оборотними активами; рівень по-
криття запасів стабільними джерелами фінансування; 3)
відсутність дебіторської та кредиторської заборгованості; низь-
кий рівень підприємницького ризику.

На підставі узагальнення літературних джерел, нами було ви-
ділено такі ключові слова, характерні для визначення фінансової
стійкості підприємства: капітал, формування, розподіл, викорис-
тання та ризик. Це дозволило сформулювати фінансову стійкість
підприємства як безперервний та адаптований до просторово-
часових змін процес трансформації капіталу (джерел фінансу-
вання господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні
ресурси, готову продукцію, грошові кошти). Відмінними рисами
визначення цього поняття від існуючих є: врахування руху капі-
талу; зважування на необхідність і достатність адаптації фінансо-
во стійкого підприємства до простору та часу.

Нівелювання негативного впливу деструктивних чинників і
вдосконалення управління фінансовою стійкістю передбачає
ідентифікацію основних етапів її реалізації. Першим етапом є
планування фінансового розвитку підприємства, що передбачає
прогнозування фінансової стійкості підприємства та діагности-
ку впливу зовнішніх факторів на її рівень. Завданням прогнозу
на цьому етапі виступає детальне вивчення можливостей під-
вищення економічної активності підприємства у перспективних
напрямках економічного зростання. Основні принципи першого
етапу визначаються фінансовою ідеологією підприємства, зумо-
вленої його «місією» і фінансовим менталітетом власників і ме-
неджменту.

Другий етап управління є аналітичним за своєю сутністю та
передбачає ідентифікацію рівня фінансової стійкості підпри-
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ємства, а також фінансового потенціалу підприємства. Кожне
підприємство має визначити межу своєї фінансової стійкості.
Недостатня фінансова стійкість підприємства може призвести
до його неплатоспроможності, а надлишкова — сприятиме
створенню «зайвих» запасів і резервів, у зв’язку з чим зростуть
витрати на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання
прибутку та уповільнення темпів економічного розвитку під-
приємства. Визначення стандартизованої межі фінансової
стійкості є складним процесом. Загальна стійкість підприємст-
ва передбачає, насамперед, такий рух його грошових потоків,
який забезпечує постійне перевищення доходів над витратами.
Саме ця рівновага є змістом фінансової стійкості, яка є голо-
вним компонентом (умовою) загальної стійкості суб’єкта гос-
подарювання.

Змістовним наповненням третього етапу є розроблення реко-
мендацій для управління фінансовими ресурсами підприємства.
На даному етапі проводиться аналіз наявних можливостей запо-
бігання фінансовій нестійкості на основі виконання вимог щодо
економічного розвитку підприємства. Таким чином, використан-
ня даної послідовності управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства повинно забезпечити раціональне використання фінансо-
вих ресурсів.
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