
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 бухгалтерсь-
кого обліку повинні охоплювати у цій підсистемі весь процес матеріально-
технічного постачання. Ми підтримуємо думку про те, що: 1)на стадії придбання
предметів праці – це завдання обліку надходження матеріалів від постачальни-
ків, матеріалів у дорозі, транспортно-заготівельних витрат; 2)на стадії зберігання
– завдання обліку руху матеріалів на складах підприємства, дефіцитних і нелік-
відних матеріалів, витрат на зберігання; 3)на стадії використання – задачі обліку
відпуску матеріалів у виробництво і реалізації їх стороннім підприємствам [1,
с.142].

Список літератури: 1. Валуев Б.И. Проблемы развития учета в промышленности. – М.:
Финансы и статистика, 1984. – 215 с.
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РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В роботі розглядаються основні напрямки щодо поліпшення ефективності викорис-
тання основних засобів на підприємстві.

В работе рассматриваются основные направления относительно повышения эффек-
тивности 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 направ-
ляються до фонду розвитку підприємства для придбання прогресивного устат-
кування, 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 кри-
зової 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 осно-
вних фондів.

2. Введення в дію не встановленого обладнання, заміна і модернізація
старого [1].

3. Скорочення цілоденних та змінних простоїв. Усунення даного недо-
ліку може бути досягнуте шляхом введення прогресивних організаційних і
технологічних заходів. Тобто, поліпшення догляду за основними фондами,
дотримання передбаченої технології виробництва, удосконалювання організа-
ції 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 застосу-
ванням 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 пе-

редбачає 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 кваліфі-
кації 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.

Список літератури: 1. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М. Г. Чумаченка. – Вид.
2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. 2. Клушин В.И. Краткий справочник по эко-
номическому анализу деятельности предприятия.-М.: «Альфа», 2006-126с.
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ОЦІНКА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

У доповіді було розглянуто погляди науковців на поняття “фінансовий стан підпри-
ємства”, проведена оцінка методів фінансового стану підприємства, виявлено пере-
ваги та недоліки існуючих методів. Запропоновано економіко-математичну модель
діагностики фінансового стану підприємства.



В докладе были рассмотрены взгляды ученых на понятие “финансовое состояние
предприятия”, проведена оценка методов финансового состояния предприятия, изу-
чены преимущества и недостатки существующих моделей. Предложена экономико-
математическую 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 diagnos-
tics of the financial condition of the enterprise is Offered.

В умовах нестабільності та економічної кризи особливу важливість набу-
ває об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства. Така увага приділяється
оцінці тому, що, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, свід-
чить про його досягнення, а з іншого – виявляє передумови розвитку підприємс-
тва.

У процесі вивчення цього питання було виявлено, що серед вчених-
економістів немає одностайного погляду на визначення поняття “фінансовий
стан підприємства”. Неодностайність призвела до появи багатьох методів аналі-
зу фінансового стану підприємства. А це підштовхує на думку про те, що мето-
дологічні засади та практичний інструментарій діагностики в Україні перебува-
ють лише на стадії формування.

В міжнародній практиці для оцінки фінансового стану підприємств най-
частіше 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 об-
ліку, фінансової звітності міжнародним стандартам та нестабільної діяльності
вітчизняних підприємств.

Для уникнення цих недоліків було запропоновано модель на основі ін-
струментарію нечіткої логіки із застосуванням найбільших інформативних по-
казників з точки зору оцінки фінансового стану підприємства.

За допомоги показників та урахуванням експертно-аналітичної інформа-
ції можна об’єктивно оцінити фінансовий стан підприємства. Застосування за-
пропонованого підходу дає змогу здійснити ґрунтовніший фінансовий аналіз
підприємства, порівняно з іншими методиками, оскільки всі пояснювальні змін-
ні розподілені за узагальненими групами в багаторівневій системі.

Отже, зроблена критична оцінка трактувань фінансового стану підприєм-
ства та методичних підходів до його аналізу й оцінки свідчать про потребу уні-
фікації трактування поняття “фінансовий стан підприємства” та удосконалення

методик проведення різних видів аналізу (експрес, поглибленого та інтеграль-
ної оцінки).
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ, ПОРІВ-
НЯННЯ 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 особенно-
стей. Сравнение с украинской налоговой системой. Цели реформирования налоговой
службы Украины.

Description of the tax systems of foreign countries, consideration of their features. Compar-
ing 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 територі-
альних 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 – не-
прямі, прямі, гербові збори. 50% від непрямих податків складають ПДВ. Існує
строге ділення на місцеві податки і податки, що йдуть до центрального бюдже-
ту. 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 вер-

тикальне, так і горизонтальне вирівнювання доходів. Високодоходні землі пе-
рераховують 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-


