Фінансова стійкість підприємства не може забезпечуватися
за нераціонального використання фонду основних коштів і
фонду оборотних коштів.
Аналіз
підприємства
може
проводитись
з
метою:
встановлення міри, якою підприємство може спиратися на
власні кошти і скільки треба позичити, а отже наскільки
ефективно використовуються власні і позичені кошти; вивчення
співвідношення динаміки оборотних і необоротних активів;
пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва і
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи
підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом,
банком та іншими установами.
Проведення аналізу фінансової стійкості дозволить нам
критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства
як у статиці за певний період, так і в динаміці — за ряд
періодів, визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та
способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх
раціонального розміщення.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Основні засоби підприємств, організацій та галузей
народного господарства
складають найважливішу частину
національного багатства країни, а найважливіша проблема у
господарській
діяльності
підприємства
–
підвищення
ефективності їх використання. При вивченні кожного елемента
основних засобів, їх морального та фізичного зносу, факторів,
які впливають на ефективність їх використання і відтворення,
виявляються прийоми і методи, за допомогою яких можна
підвищити ефективність їх використання, що призведе до
зниження витрат на виробництво продукції та зростання
продуктивності праці.
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Ощадливе та раціональне використання основних засобів
підприємства на сьогоднішній день є однією з найактуальніших
задач, яка ставиться перед підприємством.
Аналіз наявної кількості і стану основних засобів
підприємства дає можливість розрахувати показники та
визначити шляхи підвищення ефективності їх використання і
прогнозувати величину коштів, які необхідно буде залучити для
придбання нових основних засобів у зв’язку з фізичним
зношенням наявних.
Для визначення економічної ефективності використання
основних засобів використовують систему вартісних і
натуральних показників. Зазвичай, під час проведення
узагальнюючої характеристики ефективності використання
основних засобів використовуються показники фондовіддачі,
фондомісткості
продукції,
рентабельності
виробництва,
фондоозброєності та продуктивності праці. Після розрахунку
цих показників, вивчається їх динаміка, а після цього
проводиться порівняльний аналіз з метою визначення
позитивних чи негативних тенденцій та визначаються фактори і
конкретні причини, які призвели до зміни їх величини.
Після проведеного аналізу, маємо повне уявлення про склад і
структуру, а також стан основних засобів на підприємстві і
можемо запропонувати шляхи покращення ефективності їх
використання, які залежать від конкретних умов, що склалися
на підприємстві за той чи інший період часу. Однією з головних
ознак підвищення рівня ефективного використання основних
засобів того чи іншого підприємства є зростання обсягів
виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).
Всі шляхи поліпшення використання основних засобів
можна розділити на дві групи: збільшення екстенсивного
завантаження (дійсного фонду часу роботи устаткування) і
підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності його
роботи).
Зазвичай,
покращення
ефективності
використання
основних засобів можна досягти наступним шляхом:

підвищенням
коефіцієнта
змінності
роботи
підприємства, якщо в цьому є економічна доцільність;

підвищенням
рівня
концентрації,
спеціалізації,
кооперації і комбінування виробництва;
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придбанням нових високотехнологічних основних
засобів;

своєчасним оновленням засобів, з метою недопущення їх
надмірного фізичного та морального зносу;

підвищенням
рівня
механізації
і
автоматизації
виробництва;

удосконаленням організації виробництва і праці з метою
скорочення втрат робочого часу і простоїв в роботі обладнання.
Це
далеко
неповний
перелік
шляхів
покращення
ефективності використання основних засобів на підприємстві і
його можна значно розширити, але він дає уявлення про
можливі напрямки цієї роботи. Вибір же конкретних шляхів
поліпшення використання основних засобів залежить від
конкретних умов, що склалися на підприємстві на той чи інший
період часу та від його наявних фінансових можливостей.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко
представить потребность на перспективу в финансовых,
материальных,
трудовых
и
интеллектуальных
ресурсах,
источники их получения, а также уметь точно рассчитывать
эффективность использования имеющихся средств в процессе
работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не
могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и
эффективно планировать свою деятельность, постоянно
собирать и аккумулировать информацию как о состоянии
целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о
собственных перспективах и возможностях.
При всем многообразии форм предпринимательства
существуют ключевые положения, применимые практически во
всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм,
необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться,
обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым
уменьшить риск в достижении поставленных целей. Разработка
стратегии
и
тактики
производственно-хозяйственной
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