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фірми «Кюнкель – Вагнер». Швидко знімальне плаваюче модельне оснащення цих 
ліній дозволяє виготовляти відливки різноманітної конфігурації.  

Одним із напрямків кращого використання основних фондів автоматичних 
формувальних ліній є обґрунтування планово-економічних розрахунків на основі 
застосування математичних методів. Такі методи використовуються для дослідження 
роботи транспортного устаткування і планування завантаження автоматичних ліній 
формовки на базі пресових автоматів із заливкою форм на конвеєрі. При роботі 
формувальних машин на конвеєрі виготовляється в 3–5 раз більше форм, ніж при 
роботі їх з установкою форм на плацу цеху.  

Завдяки застосуванню одного із найбільш прогресивних методів ущільнення 
сирих піщано – глинистих форм на лініях, на заводі одержують відливки з 
мінімальними допусками основних розмірів та якісною литою поверхнею, що 
задовольняє найвищим вимогам вагонобудівного заводу, як основного замовника 
литва. У залежності від обсягу замовлень на литво в фасонно-ливарному цеху 
оптимізується число працюючих автоматизованих ліній та швидкість видачі опок під 
заливку. При значних обсягах замовлень споживачів на сталеве литво випуск 
продукції при двох працюючих лініях та оптимальній швидкості транспортного 
устаткування можна збільшити на 12–15 % при зниженні собівартості на 2,5–3 % 
залежно від номенклатури відливок.  

Для ефективного функціонування технологічно взаємопов’язаного комплексу 
«виготовлення литва – побудова вагонів» у Кременчуцькому промисловому районі 
важливо скористатися поведінковою концепцією організації управління. Суть 
концепції – реалізація теоретичних поглядів на управління організацією шляхом 
підвищення ефективного використання її людських ресурсів на основі надання 
допомоги працівнику у створені своїх власних можливостей.  
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У сучасних економічних умовах функціонування кожного господарюючого 

суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, що 
зацікавлені в результатах його діяльності. На основі доступної їм звітно-облікової 
інформації вони прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства, адже саме від його 
фінансового стану багато в чому залежить успіх його діяльності. Під фінансовим 
станом суб'єкта господарювання мається на увазі характеристика його фінансової 
конкурентоспроможності (тобто платоспроможності та кредитоспроможності), 
використання фінансових ресурсів та капіталу, виконання зобов’язань перед 
державою й іншими підприємствами, установами, організаціями [1]. Варто зазначити, 
що основним інструментом для оцінки фінансового стану слугує фінансовий аналіз.  

Головною метою фінансового аналізу є отримання певного числа ключових 
параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану господарюючого 
суб’єкта, за допомогою якого можна оцінити внутрішні та зовнішні відносини 
аналізованого підприємства: дослідити та охарактеризувати його платоспроможність, 
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перспективи розвитку, ефективність та прибутковість діяльності, а потім на підставі 
отриманих результатів прийняти обґрунтовані рішення. 

Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що 
потребують особливої уваги. Нерідко виявляється достатнім виявити ці місця, щоб 
розробити заходи щодо їх ліквідації. Отже, аналіз фінансового стану дозволяє 
досліджувати господарюючий суб’єкт як цілісну систему, що забезпечує 
досліджуваний об’єкт і зацікавлених в дослідженні осіб (споживачів) достовірною 
аналітичною інформацією про нього [2].  

Прагнучі вирішити конкретні питання та отримати кваліфіковану оцінку 
фінансового положення, керівники підприємств все частіше починають вдаватися до 
допомоги фінансового аналізу. При цьому вони, як правило, вже не задовольняються 
констатацією розміру показників звітності, а розраховують отримати конкретний 
висновок про достатність платіжних засобів, нормальних співвідношеннях власного  
й позикового капіталу і причинах його зміни, типах фінансування тих чи інших видів 
діяльності. Фінансовий аналіз пов’язаний з усією системою наук і вивчає фінансові 
ресурси і їх потоки на державному рівні – макрорівні; будучи ж одним з інструментів 
управління фінансами окремого підприємства, він вивчає фінансові ресурси і їх 
потоки в масштабі кожного окремого підприємства – на мікрорівні [3]. 

Роль фінансового аналізу на сучасному етапі економічного розвитку неможливо 
переоцінити. При цьому переважна більшість фінансових показників носить характер 
відносних величин, що дозволяє порівнювати підприємства різного масштабу 
діяльності. Більш того, при проведенні фінансового аналізу повинен бути присутнім 
фактор порівняння: порівнюються показники діяльності підприємства за різні 
проміжки часу або порівнюються показники даної компанії з середніми показниками 
по галузі або з показниками інших підприємств галузі.  

У цілому,  фінансовий  аналіз  дозволяє  не  тільки  оцінити  стан  компанії,      
але і спрогнозувати її подальший розвиток [4]. Однак менеджерам необхідно дуже 
уважно поставитися до визначення показників, які будуть використовуватися для 
оцінки фінансового стану підприємства, оскільки їх неправильний вибір може 
привести до того, що трудомісткий фінансовий аналіз не принесе фірмі ніякої користі. 

Результати фінансового аналізу дозволяють зацікавленим особам та організаціям 
приймати управлінські рішення на основі оцінки поточного фінансового стану та 
діяльності підприємства за попередні роки. Таким чином, фінансовий аналіз відіграє 
величезну роль в прийнятті управлінських рішень, вирішуючи при цьому основну 
мету оцінки поточного стану підприємства та відстежуючи динаміку структурних 
змін фінансового стану суб’єкта господарювання. 
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