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Шановні науковці! 
 
 
Сучасні управлінські, соціальні та економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання, проблеми державного 
управління та місцевого самоврядування і національної безпеки держави, 
сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, 
екологічних та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та 
інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного 
управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку 
інформаційного суспільства – це саме ті актуальні та невідкладні напрями 
конференції, які потребують ретельного дослідження та негайного їх 
вирішення. 

Вирішення цих завдань є можливим лише за умови поєднання науково-
теоретичних здобутків та практичного досвіду представників різних регіонів 
України. 

Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти 
участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління”. 

Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та результатами 
наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та 
перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в 
контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.  

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, нових наукових 
звершень, успіхів у цій благородній справі, натхнення, творчих здобутків, 
нових ідей, успіхів у житті та праці. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 
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Застосування якісних нецінових критеріїв означає, що якість стає параметром 
конкуренції у закупівельному процесі поряд із критерієм ціни/витрат. Аспекти якості, 
наприклад, простота експлуатації чи технічної підтримки, можна також розглядати як 
мінімальні вимоги, які закладаються в технічних специфікаціях, які разом із проектом 
договору про закупівлю складають один із основних компонентів тендерної документації. 

У деяких випадках визначення якісних критеріїв як мінімальних вимог, 
установлених технічними специфікаціями, може виявитися найефективнішим рішенням. 

У такому разі учасники конкурують між собою лише за ціною. Якість і витрати є 
критеріями, які при оцінюванні тендер них пропозицій можуть застосовуватись як 
альтернатива єдиному ціновому критерію. Критерій витрат може використовуватись, 
наприклад, при закупівлі транспорт них засобів (наприклад, паливо й технічне 
обслуговування) і копіювальних пристроїв (наприклад, споживання електроенергії і 
заміна картриджів із чорнилом), оскільки цілком зрозуміло, що їхнє використання вимагає 
значних витрат, які за весь період життєвого циклу продукту можуть скластися у досить 
значну суму. Таким чином, розмір витрат насправді може мати відносно більший вплив на 
співвідношення ціни/якості, ніж власне ціна продукту. 

Методологія розрахунку вартості життєвого циклу та реагування в разі виявлення 
випадків заниження цін тендерних пропозицій роз’яснює характер таких витрат та 
особливості їх застосування в якості критеріїв оціню вання. У свою чергу, Настанови 
щодо “зелених” закупівель роз’яснюють особливості екологічної складової витрат. Так, 
при розрахунку вартості життєвого циклу можуть враховуватись екологічні витрати, що 
припадати муть не лише на період життєвого циклу продукту, але й на етапи, що йому 
передують і настають після нього. Окрім розміру витрат, найважливішим критерієм може 
бути визначене оптимальне співвідношення ціни/якості. 

Для визначення такого оптимального співвідношення використовуються критерії, 
відповідність яким, на відміну від розміру витрат, неможливо безпосередньо виміряти і 
які не завжди мають економічний характер. Як раз розробка таких критеріїв і методики 
оцінювання відповідності їм може виявитися найскладнішим завданням для замовників. 
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В сучасних умовах господарювання, особливо, під час соціально-економічної й 
політичної нестабільності та фінансової кризи, перед підприємствами стоїть непросте 
завдання забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. Однак, на діяльність 
підприємств негативно впливають не лише фактори зовнішнього середовища, але й 
внутрішнього, а саме, відсутність ефективного механізму управління фінансовою 
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безпекою та забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, котрі 
могли б протистояти постійним змінам умов господарювання. Визначення основних 
складових елементів механізму управління фінансовою стійкістю, ролі й значення аналізу 
фінансової стійкості сприятиме оцінюванню можливості адаптації підприємства до умов 
зовнішнього середовища та з’ясуванню ступеню незалежності підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування.  

Основні аспекти визначення та аналізу фінансової стійкості досліджувались 
зарубіжними науковцями, серед яких спроби оцінки фінансового становища, направлені 
на фінансову стабільність підприємств здійснювали Е. Альтман і У. Бівер; проблеми 
фінансової стійкості аналізували вчені Ю. Бріґгем, Л. Гапенски, Б. Калласс, 
Дж.К. Ван Хорн. У працях вітчизняних науковців, серед яких О. Барановський, 
В. Василенко, О. Заруба, М. Колісник, Г. Савицька, Н. Строченко, О. Терещенко, 
Д. Шиян, О. Ярій та інших учених, об’єктом дослідження є проблеми з управління 
фінансовою стійкістю підприємства та розробки підходів до оцінки фінансової безпеки. 

У сучасній економічній літературі значна увага приділяється аналізу та управлінню 
фінансовою стійкістю, проте єдиного методологічного підходу до трактування сутності 
поняття «фінансова стійкість» не існує. Так, у багатьох наукових працях це поняття 
розглядається у вузькому значенні, як один з показників фінансового стану, що 
характеризує: 

– стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність; 
– стан, коли обсяг майна (активів) достатній для погашення зобов’язань, тобто 

підприємство визнається платоспроможним; 
– стан і структуру активів організації, їх забезпеченість джерелами. 
Ефективне функціонування підприємства передбачає таку його фінансову 

діяльність, котра б забезпечувала постійні надходження й ефективне використання 
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової й кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального співвідношення власних і позикових коштів, фінансової стійкості. 
Важливою передумовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є якісний 
фінансовий менеджмент, котрий являє собою систему, що складається з комплексу дій, 
методів, принципів розробки та реалізації управлінських рішень. Ефективне фінансове 
управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, технологічний, фінансовий, 
інноваційний, кадровий потенціал і забезпечувати необхідний рівень 
кредитоспроможності підприємства та стабільний економічний розвиток в стратегічній 
перспективі [1, c. 128]. Отже, в сучасних умовах важливого значення набуває проблема 
забезпечення фінансової стійкості, що можливо тільки за умов упровадження стратегічних 
підходів до управління підприємством. 

Важливою складовою фінансової стійкості є наявність фінансових ресурсів, котрі 
формуються лише за умови ефективної роботи й отримання прибутку. Саме прибуток 
підприємство використовує для погашення своїх зобов’язань перед банками та іншими 
фінансово-кредитними установами, а також зобов’язань перед акціонерами й інвесторами. 
Крім цього, прибуток виступає і як внутрішнє джерело фінансування подальшої 
діяльності підприємства, реконструкції або модернізації обладнання чи його повної 
заміни. Загальна стійкість підприємства насамперед передбачає такий рух грошових 
потоків підприємства, за якого забезпечується постійне перевищення доходів над 
витратами. Фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів і такий ступінь 
їхнього використання, коли у підприємства є можливість вільно маневрувати грошовими 
коштами, забезпечувати неперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також 
покривати витрати на його розширення та оновлення [2, c. 201]. Підприємство повинно 
своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні фактори нестійкості фінансового стану. 

Фінансова стійкість підприємства, як якісна характеристика його фінансового 
стану, характеризується здатністю підприємства ефективно функціонувати і розвиватися, 
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відзначається достатнім рівнем забезпеченості фінансовими ресурсами та високою 
ефективністю управління ними, що, в свою чергу, забезпечує його платоспроможність, 
прибутковість та рентабельність. Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу 
підприємству адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь 
його незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Відповідно, необхідно вивчати 
способи управління фінансами підприємств та використовувати нові підходи, котрі 
сприятимуть реалізації переваг планування фінансової стійкості.  

На сьогодні на підприємствах важливою проблемою є відсутність цілісної стратегії, 
спрямованої на забезпечення стійкості фінансової й господарської діяльності 
підприємства та стійкого розвитку в перспективі. Процес реалізації головної мети 
механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств повинен бути спрямований на 
досягнення основних цілей та розв’язання проблем. Найбільш важливою проблемою 
ефективного управління фінансовою стійкістю, на нашу думку, є оптимальне розміщення 
капіталу підприємства. Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні кошти, 
скільки їх перебуває у сфері виробництва й в сфері обігу, в матеріальній та грошовій 
формі, тобто, від його структури, значною мірою залежать результати виробничо-
фінансової діяльності й, відповідним чином, вся фінансова стійкість підприємства [3, 
c. 71–72].  

Основою фінансової стійкості є також і зважена, раціональна організація й 
ефективне використання оборотних активів. Політика фінансування оборотних коштів 
підприємства являє собою складову загальної політики управління його оборотними 
активами, що полягає в оптимізації обсягу та складу фінансових джерел їх формування з 
позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу та достатнього рівня 
фінансової стійкості підприємства. Агресивний підхід до фінансування оборотних активів 
передбачає, що за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу фінансуються 
необоротні активи підприємства, невелика частка постійної їх частини (не більше 
половини). 

Отже, фінансова стійкість є найважливішою та найвагомішою характеристикою 
фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. В основі 
політики управління фінансовою стійкістю лежить необхідність постійного збалансування 
відношення активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових 
потоків. Забезпечення фінансової стійкості підприємства дозволить приймати ефективні 
управлінські рішення з вибору стратегії забезпечення фінансового розвитку і призведе до 
стабілізації економічного стану та підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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