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УКРАЇНА
Ефективність господарської діяльності підприємств значною мірою
залежить від величини їх фінансового потенціалу [1–4], тобто від здатності
суб’єктів господарювання залучати певні обсяги фінансових ресурсів для
провадження своєї господарської діяльності [5]. При цьому фінансовий
потенціал підприємства значною мірою визначає величину його конкурентного
потенціалу [6] та зумовлює можливості фінансування господарської діяльності
із залученням зовнішніх джерел грошових засобів, зокрема, банківських
кредитів [7, 8].
Управління фінансовим потенціалом підприємств потребує реалізації
комплексу різноманітних організаційних та економічних заходів [9]. Проте, перед
тим, як здійснювати ці заходи, необхідним є докладне оцінювання господарської
діяльності та фінансового стану підприємств, зокрема, їх фінансової стійкості
[10–13].
Особливо важливе значення має оцінювання фінансової стійкості
підприємств при розробленні пропозицій з антикризового управління тими
суб’єктами господарювання, які знаходяться у стані фінансово-економічної
кризи. Відповідно, обґрунтування заходів з виходу підприємств з цього
становища повинно одночасно передбачати і вибір напрямів покращення їх
фінансової стійкості [14, 15] та зниження ризикованості їх діяльності [16–18].
Зокрема, до таких напрямів слід віднести вкладення інвестицій у проекти,
спрямовані на модернізацію підприємств [19–21], насамперед, у здійснення
заходів із забезпечення їх технологічного [22–24] та технічного [25] розвитку.
Суттєвий вплив на покращення фінансової стійкості суб’єктів господарювання
можуть мати і заходи щодо управління їх обіговими коштами [26, 27].
Необхідно відзначити ту обставину, що на даний час фінансовий стан
багатьох підприємств України слід вважати незадовільним, а для деяких
вітчизняних суб’єктів господарювання він є критичним. Насамперед, це
відображається у тому, що доволі велика кількість вітчизняних підприємств є
низько прибутковими та навіть збитковими. Причинами цього можуть виступати
недостатній попит на продукцію, низька її конкурентоспроможність, помилки,
яких припускаються власники та менеджери підприємств, при формуванні та
реалізації стратегій їх господарської діяльності тощо. Проте, сам по собі низький
рівень прибутковості діяльності підприємств не завжди є ознакою їх
недостатньої фінансової стійкості. Можливою є і така ситуація, за якої внаслідок
реалізації відповідних заходів прибутковість підприємств дещо підвищиться.
Проблема загострюється, якщо падіння доходів та прибутків компаній
супроводжується значним обсягом узятих ними раніше позик. За таких умов
фінансова стійкість підприємств може знизитися до неприпустимого рівня і
потребувати термінових дій з його підвищення.
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Необхідною передумовою розроблення комплексу заходів з підвищення
рівня фінансової стійкості підприємств є її діагностування. Своєю чергою,
діагностування фінансової стійкості суб’єктів господарювання повинно
базуватися на градації її рівня з подальшою його ідентифікацією. Така
ідентифікація повинна передбачати віднесення фінансової стійкості певного
підприємства до деякого класу цієї стійкості.
Ідентифікація типу фінансової стійкості підприємства може проводитися,
якщо спочатку обрано показник (або групу показників) оцінювання рівня такої
стійкості. Серед значної кількості індикаторів фінансової стійкості суб’єктів
господарювання доцільно виділити, насамперед, два таких показників, як:
1) показник мінімального очікуваного співвідношення обсягів надходжень
та величини виплат, які повинно здійснити підприємство у наступних періодах.
При цьому надходження та виплати у даному випадку стосуються діяльності
підприємства із залучення, отримання та погашення його боргових зобов’язань,
а прогнозні розрахунки виконуються зростаючим підсумком з певною наперед
встановленою точністю;
2) показник мінімального очікуваного співвідношення між середньорічною
величиною надходжень, які підприємство може використати на сплату процентів
за узяті ним позики та на повернення їх основної суми, та середньорічною
величиною потрібних виплат, пов’язаних із утриманням та поверненням позик.
Цей показник є менш точним порівняно із попереднім (оскільки він передбачає
застосування процедури усереднення, а можливою є ситуація, за якої у певному
проміжку часу відбудеться суттєве зростання потреби підприємства у коштах
для погашення боргових зобов’язань). Водночас, даний показник є значно
простішим з точки зору процедури його обрахунку.
Слід відмітити, що при обчисленні запропонованих показників фінансової
стійкості підприємств слід орієнтуватися на помірно песимістичні прогнозні
оцінки величини сподіваних надходжень.
Тоді можна виконати якісну градацію типів фінансової стійкості
підприємства, поділивши її на три типи: висока фінансова стійкість (за якої
значення запропонованих показників перевищує одиницю); середня фінансова
стійкість (за якої значення запропонованих показників є меншими одиниці, але
існує можливість виправити цю ситуацію, провівши відповідні заходи, зокрема,
щодо реструктуризації заборгованості підприємства); низька фінансова стійкість
(за якої значення запропонованих показників є меншими одиниці і не існує
можливості виправити цю ситуацію). За необхідністю цю градацію можна
розширити та деталізувати, зокрема, шляхом врахування оціночної імовірності
настання різних ситуацій, які зумовлюють величини доходів та витрат
підприємства.
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