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Управління фінансового стійкістю підприємства та вдосконалення його методів
Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми щодо управління фінансовою стійкістю
підприємства. Оцінка фінансової стійкості є одним з найважливіших принципів діяльності
підприємства, що надає інформацію про теперішні та майбутні фінансові можливості
підприємства. Вона є необхідною для діяльності підприємств та забезпечує високий рівень
конкурентоздатності, ефективності та інтенсивності. Таким чином, відновлення та підвищення
фінансової стійкості є пріоритетним завданням для підприємства, основною передумовою його
ефективної діяльності. Метою дослідження є аналіз фінансової стійкості та вдосконалення
методів та підходів щодо її оцінки. У дослідженні було використано наступні методи: фінансовоекономічний аналіз, економіко-математичне моделювання, аналіз та синтез, порівняння. Основні
результати дослідження є наступними: визначено основні теоретичні характеристики фінансової
стійкості підприємства, проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Турбоатом», розраховано
таксономічний індекс фінансової стійкості та зроблено прогноз щодо його важливості,
запропоновано підходи до підвищення фінансової стійкості підприємства.
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Управление финансовой устойчивостью предприятия и усовершенствование его
методов
Статья посвящена решению актуальной проблемы управления финансовой устойчивостью
предприятия. Оценка финансовой устойчивости является одним из важнейших принципов
деятельности предприятия, предоставляющий информацию о настоящих и будущих финансовых
возможностях предприятия. Она является необходимой для деятельности предприятий и
обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности, эффективности и интенсивности. Таким
образом, поддержание и повышение финансовой устойчивости является приоритетным заданием
для предприятия, основной предпосылкой его эффективной деятельности. Целью исследования
является анализ финансовой устойчивости и совершенствование методов и подходов к её оценке.
В исследовании были использованы следующие методы: финансово-экономический анализ,
экономико-математическое моделирование, анализ и синтез, сравнение. Основные результаты
исследования: определены основные теоретические характеристики финансовой устойчивости
предприятия, проанализировано финансовое состояние ПАО «Турбоатом», рассчитан
таксономический индекс финансовой устойчивости и сделан прогноз относительно его
важности, внесены предложения по повышению финансов
ой устойчивости предприятия.
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