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Фінансова діяльність підприємств сільського господарства і напрями її
вдосконалення
Проблема

управління

фінансовою

діяльністю

сільськогосподарських

підприємств є складною і багатогранною і нерозривно пов’язана з фінансовим
станом підприємства , оскільки саме воно є основою для ефективної фінансової
діяльності.
Основною метою даної тез доповіді є розгляд проблем забезпечення
фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу та шляхів їх
вирішення.
Фінансово стійким є підприємство, яке характеризується:
1.

високою платоспроможністю (здатністю відповідати за своїми

зобов'язаннями);
2.

високою кредитоспроможністю (здатністю платити за кредитами,

виплачувати відсотки по них і погашати їх точно в строк);
3.

високою рентабельністю (прибутковістю, що дозволяє фірмі

нормально і стійко розвиватися, вирішуючи при цьому проблему взаємини
акціонерів і менеджерів за рахунок підтримки на достатньому рівні дивідендів і
курсу акцій підприємства);
4.

високою ліквідністю балансу (здатністю покривати свої пасиви

активами відповідної і перевищує терміновості перетворення їх на гроші).
Формування фінансової стійкості підприємства представляє найважливішу
проблему раціонального поєднання

власної та позикової складової у

майні. Однією з основних проблем є переважання запозичення над заходами
щодо збільшення власного капіталу.

Наступна

проблема

полягає

в

наявності

тривалої

простроченої

заборгованості постачальникам, банкам, персоналу, бюджету, позабюджетним
фондам

та

іншим

платоспроможності

кредиторам. Це

підприємства,

а

призводить

також

до

до

відсутності

порушення

зв'язків

з

постачальниками, інвесторами, кредиторами, оскільки таке підприємство буде
вважатися ненадійним партнером.
Ще однією ключовою проблемою, що обумовило зниження поточної
фінансової стійкості підприємств, є дефіцит грошових оборотних коштів,
необхідних для забезпечення поточного виробництва.
У цілому для того, щоб підвищити фінансову стійкість підприємства,
необхідно оздоровити його фінансову сферу. Для цього можуть бути
використані наступні напрямки:


подолання витоку капіталу з галузей матеріального виробництва в сферу

обігу і за кордон;


підвищення

норми

накопичення

за

рахунок

капіталізації

чистого прибутку (що залишається після сплати податків) шляхом введення
тимчасового

режиму

інвестиційного

контролю

у

приватизованому

і

державному секторах економіки;


здійснення заходів щодо поліпшення поточного фінансового становища

підприємств шляхом створення державної системи нагляду за виконанням ними
своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками, бюджетною системою,
перед іншими підприємствами.
При вирішенні проблем забезпечення необхідного рівня фінансової
стійкості в даний момент дуже важлива активна підтримка держави.
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