Наявність у поставленій задачі чітко визначеної цілі та досить розгалуженого
комплексу факторів, що впливають на її досягнення, обумовлює можливість
використання для її вирішення указаного методу системного аналізу.
Очевидно, що ефективність діяльності вищого навчального закладу безпосередньо залежить від того, наскільки результативно він працює, який внесок
в результативність робить кожен його структурний підрозділ, наскільки бережливо та раціонально в умовах обмеженого фінансування використовуються його
наявні ресурси, як оцінюються суспільством надані вищим навчальним закладом послуги, чи правильно сформований портфель спеціальностей та ін.
Отже, в сучасних умовах функціонування вищих навчальних закладів до
основних факторів, що впливають на ефективність їх роботи, можна віднести:
- якість освітніх послуг, що надаються закладом;
- беззбитковість діяльності закладу освіти;
- ефективність діяльності основних структурних підрозділів – кафедр;
- ефективність підготовки фахівців за різними спеціальностями.
Очікуваним результатом діаграми причин і результатів задачі, що розглядається, являється підвищення ефективності роботи вищого навчального закладу. Основними чинниками – причинами першого порядку (головні гілки
діаграми) – виступають наведені вище фактори, зміст яких деталізується за допомогою причин другого, третього і наступних порядків.
Таким чином, використання наведеного методу системного аналізу дозволить удосконалити інформаційну систему вищого навчального закладу шляхом розробки обліково-аналітичного забезпечення задачі підвищення ефективності діяльності закладу освіти на основі виявлених факторів, що впливають на
ефективність роботи установи, з метою прийняття керівництвом закладу обґрунтованих управлінських рішень.
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ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Розглядаються питання удосконалення інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємства. Обґрунтовується доцільність предметного підходу до
автоматизованого управління. Перелічені предметні підсистеми автоматизованого
управління підприємством. Викладені завдання бухгалтерського обліку процесу матеріального постачання підприємства.

Рассматриваются вопросы совершенствования информационных моделей процесса
материального обеспечения предприятия. Обосновывается целесообразность предметного похода к автоматизированному управлению. Перечислены предметные
подсистемы автоматизированного управления производством. Изложены задачи
бухгалтерського учета процесса материального обеспечения предприятия.
The problems of the enterprise material support of soft ware models process are being investigated. The importance of the subject approach of the automated control is being proved.
Subject subsystem of automated enterprise control have been given. Accounting tasks of the
process of enterprise material support have been submitted in this article.

На сучасному етапі розвитку економіки підвищується значення пошуку
напрямків удосконалення методів і механізмів управління підприємствами.
Особлива роль в цьому належить системі бухгалтерського обліку, що дозволяє
створювати інформаційні моделі діяльності підприємств для прийняття управлінських рішень, в тому числі в умовах комп'ютеризації управління.
Можна виділити два основних логічних підходи до вирішення проблеми
комп'ютеризації управління на концептуальному рівні проектування. Перший
пов’язаний з проведенням повного обстеження об'єкта управління, з всебічною
розробкою технічних і робочих проектів усіх підсистем і одночасним їх впровадженням в практику. Але цей підхід веде до можливості тривалого існування
незавершеного проекту, зростання ймовірності різного роду помилок і прорахунків у проектуванні; неузгодженості в сформованій системі управління внаслідок впровадження незакінчених підсистем. Другий підхід пов’язаний з проведенням послідовної розробки окремих підсистем і впровадженням їх відразу
ж по закінченні проекту, що дозволяє скоріше одержати віддачу від капітальних витрат на автоматизацію управління.
Крім того, проектування комп’ютеризованих систем може здійснюватись за різними організаційно-орієнтованими підходами: предметнофункціональним (або функціональним) і предметним. Функціональний підхід
не змінює традиційної організаційної структури апарата управління, не вносить
принципових змін у сформовану систему інформаційних зв'язків виробничих і
управлінських підрозділів. При предметному підході до автоматизованого
управління перед традиційним забезпечується зберігання загальної логіки
управління економічними об'єктами, не розривається цілісний управлінський
цикл; відносна замкнутість предметних підсистем забезпечує їх певну незалежність, дає змогу здійснити поетапне проектування і впровадження першочергових підсистем; досягається відповідність структури автоматизованої системи
управління складу груп економічних об'єктів.
Можна погодитись з професором Б. Валуєвим, який пропонує виділити
в складі автоматизованої системи управління підприємства тільки 6 підсистем:
управління: засобами праці, управління предметами праці, управління трудо-

вими ресурсами, управління виробництвом, управління збутом, управління
грошовими ресурсами [1, с. 140], на відміну від чисельних підсистем стандартних
комп’ютеризованих систем (управління закупівлями, управління запасами,
управління відносинами з покупцями і постачальниками, управління продажами
тощо). В межах такого підходу завдання матеріального забезпечення повинні
вирішуватися в підсистемі управління предметами праці. Завдання бухгалтерського обліку повинні охоплювати у цій підсистемі весь процес матеріальнотехнічного постачання. Ми підтримуємо думку про те, що: 1)на стадії придбання
предметів праці – це завдання обліку надходження матеріалів від постачальників, матеріалів у дорозі, транспортно-заготівельних витрат; 2)на стадії зберігання
– завдання обліку руху матеріалів на складах підприємства, дефіцитних і неліквідних матеріалів, витрат на зберігання; 3) на стадії використання – задачі обліку
відпуску матеріалів у виробництво і реалізації їх стороннім підприємствам [1,
с.142].
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РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В роботі розглядаються основні напрямки щодо поліпшення ефективності використання основних засобів на підприємстві.
В работе рассматриваются основные направления относительно повышения эффективности использования основных средств на предприятии.
Basic directions are in-process examined in relation to the improvement of efficiency of the
use of the fixed assets on an enterprise.

У сучасних умовах підприємства не мають достатньо коштів, що направляються до фонду розвитку підприємства для придбання прогресивного устаткування, що забезпечує конкурентоспроможність продукції і підприємства в
цілому. Якщо врахувати, що в системі господарської діяльності України основні
фонди є національним багатством країни, то виникає необхідність пошуку тих
резервів усередині підприємства, які сприяли б раціональнішому використанню
основних засобів і підвищенню фінансової стійкості підприємства в умовах кризової ситуації.
Покращення використання основних виробничих фондів дозволяє без
додаткових інвестицій збільшити випуск продукції, робіт, послуг та покращити
техніко-економічні показники виробництва. Саме тому дослідження шляхів

підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах
України є актуальним.
Для більш ефективного використання основних засобів підприємство
може використати наступні заходи:
1. Підвищення ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів.
2. Введення в дію не встановленого обладнання, заміна і модернізація
старого [1].
3. Скорочення цілоденних та змінних простоїв. Усунення даного недоліку може бути досягнуте шляхом введення прогресивних організаційних і
технологічних заходів. Тобто, поліпшення догляду за основними фондами,
дотримання передбаченої технології виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці, що сприяє ефективнішій експлуатації устаткування,
недопущенню простоїв і аварій, здійсненню своєчасного і якісного ремонту,
що скорочує простої устаткування в ремонті і збільшує міжремонтний період.
4. Підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте застосуванням оптимального графіка роботи підприємства, включаючи ефективний
план проведення ремонтних та налагоджувальних робіт.
5. Більш інтенсивне використання обладнання.
6. Впровадження заходів науково-технічного прогресу.
7. Підвищення кваліфікації робочого персоналу.
8. Економічне стимулювання основних і допоміжних робітників, що передбачає залежність заробітної плати від випуску і якості виробленої продукції,
надання послуг. Формування фондів стимулювання і заохочення робітників,
що досягли високих показників роботи [2].
9. Проведення соціальних робіт, що передбачають підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчі заходи, які
позитивно впливають на фізичний і духовний стан робітника.
Таким чином, застосування розглянутих заходів приведе до покращення
ефективності використання основних засобів на підприємстві.
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Ю.В.МОРОЗ, магістрант, НТУ “ХПІ”
ОЦІНКА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У доповіді було розглянуто погляди науковців на поняття “фінансовий стан підприємства”, проведена оцінка методів фінансового стану підприємства, виявлено переваги та недоліки існуючих методів. Запропоновано економіко-математичну модель
діагностики фінансового стану підприємства.

