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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок використання
методів: абстракції – при визначеності сутності категорій «оптимальна програма
фінансування» та «фінансова стійкість», аналізу й наукового узагальнення – при
визначенні складових фінансової стійкості підприємства та формулюванні
етапів

процесу

фінансування

діяльності

підприємства;

економіко-

математичного моделювання – при розробці оптимізаційної моделі формування
програми фінансування.
Результати. Обґрунтовано сутність фінансової стійкості підприємства,
яка полягає у можливості своєчасного виконання фінансових зобов’язань та
повного фінансування поточної діяльності й розвитку за рахунок власних і
залучених джерел при збереженні раціональної структури капіталу та підтримці
його фінансової незалежності. Показано, що фінансова стійкість підприємства
визначається його рентабельністю, ліквідністю активів і раціональністю
структури балансу, достатністю та збалансованістю грошових потоків,
ефективністю оборотних коштів, фінансовою незалежністю підприємства.
Розроблено

процес

фінансування

діяльності

підприємства,

який

передбачає послідовну реалізацію таких взаємопов’язаних етапів: визначення
потреб у фінансуванні в окремі періоди часу; формування інформаційної бази
щодо можливих джерел фінансування; розробка економіко-математичної
моделі; формування оптимальної програми фінансування. Охарактеризовано
елементи вартості окремих власних та залучених джерел фінансування.
Розроблено економіко-математичну модель, яка дозволяє обрати варіант
фінансування,

який

характеризується

мінімальною

вартістю

одиниці

фінансових ресурсів, з одного боку, при забезпеченні повноти фінансування в
окремі часові періоди, обмежень щодо можливості залучення коштів з окремих

джерел; прийнятного рівня фінансової незалежності підприємства в цілому, а з
іншого – від окремих позичальників та джерел фінансування.
Новизна. Обґрунтовано концепцію оптимізації фінансування діяльності
підприємства, яка базується на мінімізації залучення одиниці ресурсів при
врахуванні термінів надходження грошових коштів, виплат за користування та
їх повернення з урахуванням диференційованих ставок дисконтування, а також
забезпечує фінансову стійкість підприємства.
Практична значущість. Реалізація запропонованого методичного підходу
до вибору оптимального складу фінансових ресурсів забезпечить зменшення
витрат на фінансування діяльності підприємства, що зумовлює зниження
собівартості продукції та зростання прибутку. Врахування повної вартості
фінансування з різних джерел дозволить запобігти фінансовим ризикам та
підтримати належний рівень фінансової незалежності підприємства.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансування, власний
капітал, залучений капітал, фінансова стійкість, економіко-математичне
моделювання, критерій оптимальності, програма фінансування.
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