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технологій та дизайну

На сьогоднішній день нема чіткого визначення поняття «фінансова

стійкість». Це обумовлено розбіжностями у визначенні сутності фінансової

стійкості підприємства з точки зору вітчизняних та зарубіжних вчених. Однім з

найбільш повних, на мою думку, є визначення Г.В. Савицької: «Фінансова

стійкість підприємства – це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і

розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому

внутрішньому й зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну

платоспроможність і інвестиційну привабливість в межах допустимого

ризику». [5 с.572 ]

Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є

наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку

конкурентоздатного виробництва. В свою чергу, самі фінансові ресурси можуть

бути в необхідному обсязі сформовані тільки за умови ефективної роботи

підприємства, яка зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок

прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для

самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного

відтворення. Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити

свої зобов'язання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й

організаціями, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи

модернізацію наявного устаткування або заміну його прогресивнішим. При

цьому для досягнення і підтримання фінансової стійкості важливий не тільки

абсолютний обсяг прибутку, а й його рівень щодо вкладеного капіталу

підприємства або затрат, тобто рентабельність. [1 с. 305]



В сучасних умовах господарювання основою стабільної діяльності

підприємств легкої промисловості є здійснення ефективної фінансової

діяльності. Нині все більше ускладнюється їх стан в умовах кризи, яка

призводить до безперервної зміни законодавства, відсутності підтримки з боку

держави, низького рівня освоєння нових прогресивних технологій. Все це

негативно впливає на господарську діяльність підприємств легкої

промисловості. Ключовим завданням діяльності підприємств є виявлення

шляхів та резервів підвищення ефективності його фінансової діяльності і саме

тому дане питання є актуальним в сучасних нестабільних ринкових умовах

господарювання.

Фінансова діяльність підприємств легкої промисловості  має бути

спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного

використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної

дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених

коштів тощо, підвищення фінансової стійкості. Проте, в сучасних умовах

кризи постає питання оцінки ефективності фінансової стійкості підприємств,

раціональне вирішення якого потребує застосування певних методик чи

підходів. [2].

Для проведення оцінки фінансової стійкості в першу чергу необхідно

сформувати систему показників (табл. 1). [4]

Таблиця 1
Система показників оцінки фінансової стійкості підприємств легкої

промисловості
№ з/п Показники Формули розрахунку

1 Коефіцієнт автономії Власний капітал/Валюта балансу

2 Коефіцієнт фінансової
залежності

(Довгострокові зобов’язання і забезпечення + поточні
зобов’язання і забезпечення) / Валюта балансу

3 Коефіцієнт забезпеченості
власними засобами

(Власний капітал – необоротні активи) / Оборотні
активи

4 Коефіцієнт маневреності (Власний капітал – необоротні активи) / Власний
капітал

5 Коефіцієнт фінансового
ризику

(Довгострокові зобов’язання і забезпечення + поточні
зобов’язання і забезпечення) / Власний капітал

Крім наведених показників, одним із нетрадиційних методів оцінки  є

теорія нечітких множин. Технології на основі теорії нечітких множин дають



можливість адекватно формалізувати вихідні дані для аналітичних завдань у

реальних умовах невизначеності й перейти до обробки як числових, так і

лінгвістичних даних, з урахуванням спектра модальних відтінків (можливо,

імовірно, вірогідно, тощо). [3 с.55]

Велике значення при оцінці фінансової стійкості підприємства відіграє

інформація. Для ефективного управління підприємством в умовах кризи

недостатньо інформації яка виходить при її обробці традиційними методами. В

цій інформації не має необхідних відомостей про зміни в системі, (адже

підприємство є система), на які необхідно реагувати негайно, з метою

зменшення негативного впливу, тих чи інших факторів. Отже, надзвичайно

важливим в цих умовах є дослідження та впровадження безперервної системи

моніторингу фінансового стану і на цій основі, об’єктивне та своєчасне

встановлення цих змін, які можуть привести до їх кризового стану.
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