
Узагальнення теоретичного матеріалу і досвіду закордонних компаній
дозволяє затверджувати, що впровадження системи фінансового контролінгу
дозволить вирішити наступні проблеми управління: низька платіжна дисципліна
структурних підрозділів; неконтрольована дебіторська заборгованість; нестача
оборотних коштів; слабке управління витратами; недосконалість системи внут-
рішньої фінансової звітності.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В докладі розглянуто виникнення економічної стійкості, головні складові поняття:
економічна рівновага,стійкість та економічні ресурси. На основі виділених складових
представлено визначення поняття «економічна стійкість підприємства».

В докладе рассмотрено возникновения экономической стойкости, главные составные
понятия: экономическое равновесие, стойкость и экономические ресурсы. На основе
выделенные составляющие представлены определение понятия "экономическая
стойкость предприятия".

In report is considered origin to economic stability, the main component notions: economic
balance, stability and economic facility. On base chosen forming is presented determination of
the notion "economic stability of the enterprise".

Особливістю функціонування підприємств у сучасних умовах є їхня пос-
тійна залежність від всіх суб'єктів сукупності загальної інфраструктури. Підпри-
ємства в процесі виробничо-господарської діяльності постійно вступають у
прямі й непрямі взаємини з постачальниками сировини, споживачами готової
продукції й конкурентами. Кожне підприємство на ринку намагається створити
свого споживача, щоб зміцнити положення на ринку, тим самим послабити кон-
курента. Тому виникає потреба в захищеності підприємства від негативного
впливу зовнішнього середовища, усунення погрози, пристосування до існуючих
умов. Рішення даних питань являє собою економічну стійкість підприємств.

Уперше термін "економічна стійкість" виник у зв'язку з розглядом про-
блеми обмеженості ресурсів, що стала наслідком глобальних енергетичних криз
1973 й 1979 років.

Науковий підхід до визначення поняття "економічної стійкості" не сфо-
рмувався, але на підставі проведеного аналізу визначені показники з яких скла-
дається поняття "економічна стійкість".

Система керування (підприємства) повинна забезпечити прийнятну ефе-
ктивність у рамках відхилень, що мають місце, що можна характеризувати як
стан рівноваги або стійкості. Стан рівноваги варто розуміти як незмінність
деяких показників системи, наприклад: обсягу поставок, прибутки й припусти-
мі відхилення від їхніх заданих рівнів.

Економічна рівновага – стан економічної системи ринку, що характери-
зує наявністю збалансованості, урівноваження двох різнонапрвлених факторів
(наприклад: витрати й дохід, попит та пропозиція). Рівновага може бути не-
стійкою – короткочасною, і стійкою – тривалою.

Під станом стійкості розуміється здатність економічної системи, що по-
трапила під несприятливі відхилення за межі її припустимим значенням, пове-
рнувши в стан рівноваги за рахунок власних ресурсів, позикових, перепрофі-
лювання виробництв й ін.

Під економічними ресурсами розуміються всі природні, людські й зроб-
лені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і пос-
луг.

У такий спосіб поняття економічної стійкості підприємства можна сфо-
рмулювати так: рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, що
забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для розширеного відт-
ворення стійкого економічного росту в тривалій перспективі з обліком найваж-
ливіших зовнішніх і внутрішніх факторів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ

Розглянуто основні теоретичні питання організації заробітної плати, такі як: сут-
ність, функції, принципи , структура, форми та системи оплати праці.

Рассмотрены основные теоретические вопросы организации труда, такие как: сущ-
ность, функции, принципы, структура, формы и системы оплаты труда.

У сучасній економічній теорії праця однозначно вважається фактором
виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці робітника. Прихи-


