
104 │ Проблеми та перспективи економіки і управління 

 

розмежуванні повноважень між органами влади різних рівнів їх 

підзвітності та прозорості [5]. 

Застосування рекомендованих шляхів сприятиме удосконаленню 

міжбюджетних трансфертів та підвищенню ефективності державної 

трансфертної політики України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА СКЛАДОВИХ  

ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства 

підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності 

продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, і управління виробництвом, активізації 
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підприємництва. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється 

аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою 

виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, 

обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль 

за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності 

виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його 

підрозділів і працівників. 

Дослідження складових підсистеми фінансового механізму, що 

забезпечує стійкий розвиток підприємства; визначення чинників, що 

впливають на стійкий розвиток підприємства; побудова моделі 

ідеального стану фінансової стійкості промислового підприємства. 

Теоретичні та методичні аспекти управління фінансовою стійкістю 

підприємства розглядалися в працях провідних науковців: Л. Булгакової, 

М. Бордакова, В. Ковальова, Б. Широкова, Г. Кірейцева, В. Опаріна, 

В. Оспір, І. Нагорної, В. Базилевича, В. Ільїна, О. Ковалюка, А. Грачова, 

Л. Костирко, Л. Ліготенко,  Дж. Шинасі, А. Крокета, Ф. Мішкіна, 

А. Козаченка. 

У господарській діяльності фінанси промислових підприємств 

здійснюють свої функції переважно через фінансовий механізм, під яким 

розуміється оформлена законодавчими й нормативними актами 

взаємозалежна система заходів, спрямованих на використання об'єктивно 

існуючих грошових відносин для досягнення цілей діяльності 

підприємства. 

сновні сторони фінансового механізму: суб'єктивна й об'єктивна. 

Об'єктивна сторона фінансового механізму виявляється в тому, що він 

будується відповідно до вимог об'єктивних економічних законів. 

З іншого боку, фінансовий механізм носить суб'єктивний характер, тому 

що встановлюється вищим менеджментом підприємства для вирішення 

завдань, що стоять перед ним на тому або іншому етапі розвитку  

[1, с. 332-339]. 

Структура фінансового механізму складається з взаємопов’язаних 

елементів підсистеми: нормативно-правове, адміністративно-

організаційне, інформаційне забезпечення, фінансові методи, фінансові 

важелі, фінансові відносини та процеси промислових підприємств: 

виробничо – господарські, фінансові, інвестиційні [2, с. 71-83]. 

Фінансовий механізм підприємства має значну кількість важелів, 

інструментів і різноманітні підходи до оцінки наслідків виникнення тих 

або інших ситуацій. Вивчення фінансового механізму як фінансово-

економічної категорії дозволяє так спланувати діяльність підприємства в 

короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періодах, 

щоб забезпечити одержання підприємством максимально можливого 
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прибутку з мінімальними витратами в умовах мінливості стану ринку  

[3, с. 42-47]. 

На основі середньогалузевих та нормативних значень можна 

розрахувати інтегральні показники й побудувати ідеальну модель 

фінансово стійкого розвитку промислового підприємства, яка у 

подальшому шляхом зіставлення із фактичною моделлю дозволить 

визначити реальний стан фінансової стійкості досліджуваного 

підприємства. Визначений підхід до оцінки рівня фінансової стійкості 

підприємства має певні переваги, а саме: можливість проведення 

комплексної оцінки фінансової стійкості підприємства; високий рівень 

гнучкості, який виявляється у здатності враховувати при розрахунку 

інтегрального показника умови і особливості функціонування 

конкретного підприємства; дозволяє оцінити спрямованість і силу 

впливу кожної групи показників на загальний рівень фінансової 

стійкості. 

Фінансовий механізм полягає у визначенні впливу підсистеми, яка 

включає нормативно-правове, адміністративно-організаційне й 

інформаційне забезпечення, на фінансові відносини за допомогою 

важелів і методів, а через них на виробничо-господарські, фінансові й 

інвестиційні процеси для забезпечення стійкого розвитку промислового 

підприємства. Найважливішою зі складових стійкого розвитку 

промислового підприємства є фінансова складова. Для промислових 

підприємств необхідно змінити критерії фінансової стійкості, серед яких 

потрібно виділити групи показників фінансової стійкості, 

платоспроможності, ліквідності, ділової активності, рентабельності, які 

характеризують фінансовий стан і здатність до фінансово стійкого 

розвитку підприємства. 
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