- впровадження методики розподілу непрямих витрат;
- впровадження методики визначення собівартості товарів, робіт, послуг.
Нова парадигма управління, в основі якої лежить свобода у прийнятті
управлінських рішень, зумовила потребу в формуванні інформаційної системи
спрямованої на ефективність управлінських рішень. Незважаючи на розробку
низки теоретичних і практичних досліджень щодо формування й виконання
кошторисів бюджетних установ, на сьогодні недостатньо уваги приділяється
проблемам управлінського обліку і звітності бюджетних установ, а теоретичні,
методологічні й практичні питання управлінського обліку у цій сфері не
отримали належного розвитку і потребують наступного дослідження.

О.В. Мелень, к. е. н. НТУ «ХПІ»
Ю.В. Сидоренко, магістр, НТУ «ХПІ»
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У

сучасних

нестабільних

умовах

економіки

України

суб'єкти

господарювання самостійно планують та здійснюють фінансово-економічну
діяльність. При цьому особлива увага приділяється забезпеченню стабільності
функціонування і напрямкам її підвищення. Отже, в наш час важливим є
розгляд такого показника, як фінансова стійкість підприємства, оскільки він
інформує про стабільність, фінансове благополуччя і надійність підприємства.
У сучасній економічній літературі вироблено багато трактувань поняття
фінансова стійкість. Так,Б. Є. Грабовецький [1] ототожнює фінансову стійкість
із платоспроможністю, рівновагою між власними та залученими засобами.
П. Є. Житний та В. В. Тищенко [2] трактують фінансову стійкість як
основний компонент загальної стійкості організації, оскільки показник
характеризує стабільне перевищення доходів над витратами. На їх думку,
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одержаний прибуток дає можливість підприємству розвиватися, а розвиток, в
свою чергу, забезпечує економічну безпеку самого підприємства.
Не можна не погодитись з науковцями щодо важливості показника
фінансової стійкості. Фінансова стійкість характеризує стан фінансових
ресурсів, ефективність їх використання, рівень протистояння дії зовнішніх та
внутрішніх негативних чинників. Тому актуальним є визначення основних умов
забезпечення стійкості фінансового стану підприємства.
Однією з умов забезпечення стійкості фінансового стану підприємства є
формування достатніх обсягів виручки, що дають змогу в повному обсязі
виконати свої зобов’язання перед бюджетом, розрахуватися з працівниками,
кредиторами, постачальниками. Цього можна досягти за умови ефективної
роботи підприємства та отримання прибутку. В свою чергу, важливим є не
тільки обсяг прибутку, але і його рівень щодо вкладеного капіталу або витрат,
тобто рентабельність діяльності підприємства.
Величина чистого прибутку підприємства залежить від багатьох чинників.
Одним із них є структура фінансових ресурсів. Для досягнення високого рівня
фінансової стійкості підприємство має визначати такий рівень позикового
капіталу, щоб фінансові витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за кредит, не
призводили до зменшення чистого прибутку.
Крім цього, на фінансову стійкість підприємства впливають інші чинники
внутрішнього і зовнішнього походження. До умов внутрішнього середовища
належать: якість виробництва продукції,

рівень матеріально-технічної

оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість
економічних зв’язків із діловими партнерами; ритмічність кругообігу коштів;
ефективність господарських і фінансових операцій; рівень ризику в процесі
здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо.
До умов зовнішнього середовища належать: податкова політика, рівень
інфляції, конкуренція, інвестиційний клімат, стан економіки країни, рівень
відсоткової ставки, кредитна політика, валютна політика, рівень страхових
тарифів та інші[3].
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Отже, існує безліч умов забезпечення фінансової стійкості на підприємстві.
Лише тільки у випадку, коли керівництво звертає увагу на всі умови, можливо
підвищення рівня фінансової стійкості підприємства та підтримання показника
на оптимальному рівні.
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ІНДЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Для прийняття управлінських рішень, виявлення резервів діяльності
підприємства, аналізу його господарської діяльності проводять вивчення і
вимір чинників, що впливають на значення ключових економічних показників
діяльності підприємств.
Основою для кількісної оцінки ролі окремих факторів у динаміці змін
узагальнюючих показників є індексні моделі. Індексний метод – це один із
прийомів елімінування, який ґрунтується на відносних показниках динаміки,
просторових порівняннях, виконанні плану, що виражають відношення
фактичного рівня аналізованого показника в звітному періоді до його рівня в
базисному періоді (або до планового). Аналіз динаміки – це є порівняння
об'єкта з самим собою в різний час. Основним показником динаміки є індекс,
який являє собою співвідношення рівнів показника в різні періоди часу.
Індекси відносяться до найважливіших узагальнюючих показників. Слово
«індекс» має кілька значень: показник, опис, реєстр. Індекс (лат. index –
показник, список) – статистичний відносний показник, що характеризує
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