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ВДОСКОНАЛЕННЯ  МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВОЮ 

СТІЙКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання, особливо за умов фінансової кризи 

та соціально-політичної нестабільності перед підприємствами стоїть складна 

задача забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. Проте не лише 

вплив факторів зовнішнього середовища негативно впливає на діяльність 

підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою 

безпекою та забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, 

які б могли протистояти постійним змінам в умовах господарювання. 

Фінансова стійкість підприємства є якісною характеристикою його 

фінансового стану і характеризується як здатність підприємства ефективно 

функціонувати та розвиватися, відзначається достатнім рівнем забезпеченості 

фінансовими ресурсами та ефективністю управління ними, що забезпечує його 

платоспроможність, прибутковість та рентабельність. 

Управління фінансовою стійкістю із застосуванням фінансового 

механізму може досягти необхідного результату лише за поєднання доцільно 

спрямованого взаємовпливу всіх його елементів. Для цього він повинен 

відповідати таким вимогам [1, с. 57]: налаштованість кожного елемента 

фінансового механізму на виконання властивого йому навантаження; 

спрямовання дії всіх елементів фінансового механізму, який забезпечує 

інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин; зворотний зв’язок усіх елементів 

фінансового механізму різних вертикальних і горизонтальних рівнів; 

своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на зміни, 

які відбуваються під впливом елементів нижчого рівня.  



Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства є частиною 

загальної системи управління підприємством, що забезпечує вплив на чинники, 

від яких залежить загальний результат діяльності суб’єкта. Процес формування 

механізму управління фінансовою стійкістю підприємства необхідно розпочати 

з характеристики його складових, а також визначення послідовності певних 

етапів.  

Спільним для кожного етапу розробки механізму управління фінансовою 

стійкістю є використання інструментів управління фінансовою стійкістю 

підприємства. Отже, фінансова стійкість є якісною характеристикою 

фінансового стану підприємства і безумовно є однією з основних фінансових 

складових фінансової безпеки, тому є необхідність подальшої розробки 

механізму управління фінансовою стійкістю як частини загальної стратегії 

управління підприємством. 

Одним з визначених завдань на сьогодні є забезпечення відносної 

фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Така рівновага 

характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності 

підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та 

капіталу, ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів 

за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних 

потреб. Формування механізму управління фінансовою стійкістю дозволить 

керівникам використовувати його для забезпечення стабільного 

функціонування та прогнозування розвитку підприємства в майбутньому. 
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