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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА 
БІЗНЕС-СТРУКТУР 
 
У сфері фінансового управління держава вимагає 

дотримання правил економічної поведінки через план рахунків 
бухгалтерського обліку, форми фінансової звітності і податкової 
декларації. Від рівня професіональних навичок управління 
персоналу і зацікавленості в збільшенні капіталу залежить успіх 
фірми. 

Досягненню цієї цілі допомагає господарський розрахунок. У 
нього входять такі елементи: 

- чітке визначення обов'язків керуючого персоналу і 
фахівців; 

- створення системи оцінки показників роботи підрозділів 
фірми; 

- покращення нормативних баз для планування роботи 
цехів і відділів; 

- стандартизація планових документів, складених на 
основі нормативної бази і пристосованих для розрахунку 
виконання планових завдань; 

- забезпечення бухгалтерського обліку у всіх в виробничих 
підрозділах для аналізу їх робочої ефективності; 

- взаємопов'язування показників планування і 
стимулювання роботи підрозділів підприємства; 

- мотивування персоналу до праці. 
Аналіз фінансів за допомогою фінансової звітності має 

відображати діяльність всіх підрозділів підприємства.  
Показники діяльності фірми можна проаналізувати з двох 

точок зору: бухгалтерської і фінансової. Якщо розглядати з 
бухгалтерської точки зору – у кінцевому результаті повинні бути 
присутні такі показники: 

- чистий прибуток; 
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- прибуток, який надається як дивіденд; 
- рентабельність існуючих акцій та активів. 
Якщо розглядати з точки зору фінансів, то кінцевий 

результат можна представити в такий спосіб: 
- чисті активи по балансу та їх динаміка зростання; 
- ринкова вартість власного капіталу по відношенню до 

вартості чистих активів фірми; 
- приріст коштовності майна через грамотне управління 

капіталу.  
Фінансова стратегія показує зрозумілий за змістом і 

зафіксований у плані на довгостроковій основі, спосіб 
формування і раціонального використання грошових ресурсів. 
Головні принципи фінансової стратегії – це просте використання, 
безпечність та стабільність капіталу, незмінність. При цьому 
враховують: структуру динаміки товарів; розміри заборгованості у 
межах норми; грошове забезпечення великих проектів 
інвестування; потрібно врахувати фінансові труднощі або кризу. 
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