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застосування очікуваних результатів у майбутньому. Ринкові критерії
повинні містити дані про відповідність проекту потребам ринку, ємкість
ринку та тенденції його розвитку, конкурентоспроможність продукції за
ціною та якістю, передбачені маркетингові заходи. Фінансово-економічні
критерії повинні включати дані про повну вартість проекту, джерела
фінансування, співвідношення між обсягом власних і залучених коштів,
інтегральні показники економічної ефективності проекту та ін. Виробничі
та організаційні критерії повинні включати дані про календарний план
реалізації проекту, технологічний рівень існуючого та запланованого
виробництва, забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом,
забезпеченість реалізації проекту сировиною, матеріалами, необхідним
устаткуванням та трудовими ресурсами. Соціальні та екологічні критерії
повинні включати такі показники, як вплив реалізації проекту на рівень
зайнятості населення, вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації
проекту, на навколишнє природне середовище
Запропонований підхід дозволяє здійснити вибір оптимального
рішення, визначити узагальнену економічну вигідність інвестицій з точки
зору фінансової віддачі від них урахуванням тимчасового чинника.
Отримані результати можуть бути використані в діяльності підприємства у
сфері стратегічного планування розвитку підприємства, оскільки чітке
регулювання інвестиційних проектів дає можливість отримувати більшу
ефективність від цих вкладень.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Діяльність підприємства нерозривно пов’язана з наявністю та
використанням основних засобів, які повинні характеризуватися
відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва.
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання
необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз
ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які
впливають на цю зміну.
Актуальність теми полягає у тому, що фінансування відтворення
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Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки
основних засобів є однією з головних умов успішного розвитку
підприємства, від якого залежить стан засобів виробництва виробничих
підприємств та підвищення конкурентоспроможності їх готової продукції.
Метою дослідження питання є аналіз фінансового забезпечення
відтворення основних засобів на підприємстві.
Фундаментальною базою виробничо-господаської діяльності є
основні засоби (фонди) – матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року. Під впливом виробничого процесу і
зовнішнього середовища основні засоби зношуються поступово і переносять
свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного
терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених
нормах [1, 2].
Слід зазначити, що основні фонди протягом свого тривалого
функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного
спрацювання, тобто зносу, а також техніко-економічного старіння. Тому,
підприємство має орієнтуватись на процес відновлення та доповнення цих
фондів, для подальшого підтримання стабільного та прибуткового
функціонування.
Як показує практика, слід більше звертати увагу на інвестиційні
ресурси, як прогресуючого джерела фінансового забезпечення виробничих
фондів. Основним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал В
Україні є власні кошти підприємств. Відмічається все більший вплив в
цьому питанні банків, а саме, видача кредитів та іншого виду позик.
Можна зробити висновки. Власні кошти складають основну частину
джерел фінансування відтворення основних засобів господарства. Для їх
зростання необхідна активна державна підтримка підприємств спрямована
як на підвищення фінансових результатів, так і на формування оптимальної
амортизаційної політики.
Механізм фінансового забезпечення відтворення основних засобів є
сукупністю методів, джерел та важелів зовнішнього і внутрішнього впливу
на інвестиційну діяльність підприємств з відновлення основних засобів із
застосуванням відповідного нормативно-правового та інформаційного
забезпечення.[3] При цьому доцільним є визначення структури методів
фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства.
До основних методів фінансового забезпечення відтворення засобів
виробництва з відповідними джерелами фінансування на підприємствах
належать:
самофінансування,
акціонування
або
корпоративне
фінансування,
державне
фінансування,
кредитування,
лізингове
фінансування, міжнародне фінансування [3, 4].
Переорієнтація економіки України до ринкових засад принципово
змінила умови функціонування вітчизняних підприємств та порядок їх
фінансування. На сучасному етапі саме основним засобам відведено
ключове місце у господарчому механізмі. Впровадження ефективного
відтворення основних засобів підприємства сприяє не лише адаптації
окремого підприємства до ринкових перетворень, стабілізації його
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фінансового стану, стимулюванню інвестиційної активності, а й в кінцевому
підсумку визначає результати функціонування національної економіки в
цілому.
Як наслідок, надзвичайно підвищується відповідальність i
самостійність господарюючих суб’єктів у сфері підготовки та прийняття
рішень з управління фінансовими ресурсами, ефективність яких у значному
ступені визначається умінням оцінювати та аналізувати вихідну
інформацію.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність теми полягає в тому що в даний час більшість
підприємств відчувають труднощі, пов'язані з процесом бюджетування. З
цього в даній роботі розглядається питання що таке бюджетування як
інструмент
планування
і
управління
господарською
діяльністю
підприємства, методи сприяючих підвищенню ефективності бюджетування
на підприємстві.
Об’єктом дослідження є фінансові відносини, які виникають у
процесі фінансового планування на підприємстві.
Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають у
процесі фінансового-господарської діяльності підприємства, функціонують і
трансформуються за допомогою фінансових механізмів і інструментів.
Методи дослідження – описовий, статистичного спостереження та
порівняльного аналізу, факторного аналізу, ланцюгових підстановок.
Фінансовий аналіз це в першу чергу вивчення основних показників,
параметрів, коефіцієнтів та мультиплікаторів, що дають об'єктивну оцінку
фінансового стану організацій та вартості акцій компаній з метою
прийняття рішень щодо розміщення капіталу,чи розробки фінансових
планів на підприємстві . [1, с. 10]
Більш детальніше потрібно дослідити узагальнюючий показник
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