В докладе были рассмотрены взгляды ученых на понятие “финансовое состояние
предприятия”, проведена оценка методов финансового состояния предприятия, изучены преимущества и недостатки существующих моделей. Предложена экономикоматематическую модель диагностики финансового состояния предприятия.
A considered glances scientist were in report on notion "financial condition of the enterprise",
is organized estimation of the methods of the financial condition of the enterprise, studied
advantage and defect existing models. The economic and mathematical model of the diagnostics of the financial condition of the enterprise is Offered.

В умовах нестабільності та економічної кризи особливу важливість набуває об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Така увага приділяється
оцінці тому, що, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, свідчить про його досягнення, а з іншого – виявляє передумови розвитку підприємства.
У процесі вивчення цього питання було виявлено, що серед вченихекономістів немає одностайного погляду на визначення поняття “фінансовий
стан підприємства”. Неодностайність призвела до появи багатьох методів аналізу фінансового стану підприємства. А це підштовхує на думку про те, що методологічні засади та практичний інструментарій діагностики в Україні перебувають лише на стадії формування.
В міжнародній практиці для оцінки фінансового стану підприємств найчастіше використовують математичні моделі (моделі Альтмана, Таффлера, Ліса,
Чессера), за допомогою яких формують узагальнений показник фінансового
стану підприємства. Широке застосування у зарубіжній практиці зумовлено
такими перевагами: низька трудомісткість їх використання, дають можливість
порівняти різноманітні об’єкти, та можливість для прогнозування банкрутства,
оціни зони ризику.
Недоліком цих моделей в Україні є невідповідність бухгалтерського обліку, фінансової звітності міжнародним стандартам та нестабільної діяльності
вітчизняних підприємств.
Для уникнення цих недоліків було запропоновано модель на основі інструментарію нечіткої логіки із застосуванням найбільших інформативних показників з точки зору оцінки фінансового стану підприємства.
За допомоги показників та урахуванням експертно-аналітичної інформації можна об’єктивно оцінити фінансовий стан підприємства. Застосування запропонованого підходу дає змогу здійснити ґрунтовніший фінансовий аналіз
підприємства, порівняно з іншими методиками, оскільки всі пояснювальні змінні розподілені за узагальненими групами в багаторівневій системі.
Отже, зроблена критична оцінка трактувань фінансового стану підприємства та методичних підходів до його аналізу й оцінки свідчать про потребу уніфікації трактування поняття “фінансовий стан підприємства” та удосконалення

методик проведення різних видів аналізу (експрес, поглибленого та інтегральної оцінки).
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ, ПОРІВНЯННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Характеристика податкових систем зарубіжних країн, розгляд їх особливостей.
Порівняння з українською податковою системою. Цілі реформування податкової
служби України.
Характеристика налоговых систем зарубежных стран,рассмотрение их особенностей. Сравнение с украинской налоговой системой. Цели реформирования налоговой
службы Украины.
Description of the tax systems of foreign countries, consideration of their features. Comparing to the Ukrainian tax system. Aims of reformation of tax service of Ukraine.

Податкова система Франції
Характерними рисами податкової системи Франції є: стимулююча дія на
підвищення ефективності економіки, соціальна спрямованість, облік територіальних аспектів. Відмінна риса податкової системи Франції – висока частка
внесків до фондів соціального призначення, їх сума складає 43,3 %. Податки і
збори формують близько 90% бюджету держави. Основні види податків – непрямі, прямі, гербові збори. 50% від непрямих податків складають ПДВ. Існує
строге ділення на місцеві податки і податки, що йдуть до центрального бюджету. Пільгові податки складають трохи більш за одну третину від суми податків,
що поступають до центрального бюджету. Місцеві податки складають 30%
загального податкового тягаря, вони ж наповнюють 40% місцевих бюджетів.
Податкова система Німеччини
Податкова система централізована. У Німеччині застосовується як вертикальне, так і горизонтальне вирівнювання доходів. Високодоходні землі перераховують частину своїх фінансових ресурсів менш розвиненим землям. Це
з'явилося підсумком багаторічного розвитку податкової системи. Податки в
Германії складають порядка 80% доходів бюджету. В даний час існує два най-

більші податки – прибуткового з фізичних осіб і податку на додану вартість.
Питома вага ПДВ в доходах бюджету країни складає 28 %.
Принципи організації оподаткування: при оподаткуванні повинні враховуватися економічна доцільність стягування податків, податки повинні бути
мінімальними, також вони повинні забезпечувати справедливий розподіл доходів в суспільстві.
Що ж до України, вона має одну з найбільш обтяжуючих податкових систем в світі. В Україні сплачується 99 видів податків. Українські підприємці в
середньому сплачують близько 60% свого прибутку у вигляді податків, тоді як
відповідний середній світовий показник складає 40%.
Основною метою реформування податкової служби України є її трансформація в структуру європейського зразка, підвищення якості обслуговування
платників податків.
Україні варто звернути увагу на досвід, пройдений країнами при розвитку ефективних відомств по адмініструванню податків: діяльність податкового
відомства повинна спиратися на таке податкове законодавство, яке закладає
норми однакового і справедливого відношення до платників податків, адміністрування податків відбувається з найбільшою ефективністю при мінімальних
витратах тільки за рахунок добровільної сплати податків.
Модернізація державної податкової служби України є складовою частиною реформування системи оподаткування, яке здійснюється у межах реалізації
пріоритетних завдань інституційного розвитку системи державного управління
в Україні.
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Д.В.М’ЯГКИЙ, магістрант, НТУ «ХПІ»
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Структурна перебудова української економіки, становлення фінансової та бюджетної системи зумовили створення у державі окремого органу виконавчої влади – Державного казначейства, який забезпечив прозорість бюджетного процесу та ефективне управління доходами та витратами бюджету
Структурные перестройки украинской экономики, становление финансовой и бюджетной системы предопределили создание в государстве отдельного органа исполнительной власти – Государственного казначейства, которое обеспечивает прозрачность бюджетного процесса и эффективное управление доходами и затратами бюджета

Structural adjustment of the Ukrainian economy, the emergence of financial and budgetary
system determined the establishment of a separate state body of executive power – the State
Treasury, which ensures the transparency of the budgetary process and the effective management of revenue and expenditure budget

У фінансовій літературі давно йде наукова дискусія навколо питань
управління бюджетними ресурсами, в якій взяли участь вітчизняні і зарубіжні
науковці О.І. Барановський, О.Д. Василик, О.В. Врублевська, І.І. Гейдор, В.М.
Опарін, М.В. Романовський, Б.М. Сабанті, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші.
Безпосередньо питання становлення та розвитку Державного казначейства
України висвітлюються в публікаціях українських науковців О.С. Даневича, О.І. Кірєєва, М.Ф. Огданського, Г.О. П’ятаченка, П.Г. Петрашка, В.П. Тентюка, Л.В. Чистякової та інших.
Аналіз літературних надбань щодо визначеної теми дослідження дозволяє стверджувати, що система управління доходами та видатками бюджету
представляє собою комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних частин, які
створюють певну цілісність, що дозволяє вирішувати питання, пов'язані з плануванням, обліком, аналізом, контролем, бюджетним регулюванням та використанням бюджетних коштів.
Узагальнення теоретичного доробку вітчизняних і зарубіжних науковців
і практиків [1 – 3] дозволили визначити зміст поняття «казначейська система
виконання бюджету» як системи управління бюджетними коштами, що знаходяться на рахунках органів Державного казначейства України, відкритих в
установах Національного банку України, основною метою створення якої є
дотримання збалансованості державних витрат, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних розпорядників та
отримувачів бюджетних коштів у межах реальних бюджетних надходжень.
Таке визначення враховує специфіку діяльності органів Державного казначей
м/ства України за умов ринкової економіки.
Головна ідея, яка покладена в основу казначейської системи виконання
бюджетів, полягає в акумуляції усіх бюджетних доходів у розпорядження одного органу, який під свою відповідальність здійснює управління ними за допомогою Єдиного казначейського рахунку та контролює процес витрачання
державних коштів, що в умовах дефіциту бюджетних ресурсів нагально необхідним.
Проте аналіз ситуаційних проблем, що фактично склалися в Україні щодо управління доходами та видатками бюджетів, дозволив зробити висновок,
що існуюча практика проходження бюджетних коштів через казначейські та
поточні бюджетні рахунки ще не є дієвою та потребує урахування низки принципів. Такими принципами можуть бути: єдність каси та єдність вимог до бух-

