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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки
сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний,
соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ЗДІЙСНЕННІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
При дослідженні проблем економіки, менеджменту та маркетингу
необхідно приймати обґрунтовані та оптимальні рішення, для цього досить
часто використовують саме математико-статистичні методи. Так,
економетричні моделі є логічним описом того, що економічна теорія вважає
особливо важливим при дослідженні проблеми, яка виникла на певному етапі
[2]. Застосування економетричних методів для прогнозування економічних
процесів стає актуальним з переходом до ринкової економіки, коли на процес
виробництва впливає держава та зовнішні чинники.
Економетричні моделі можуть аналізувати наявні проблеми:
− можливість розвитку банківської системи;
− вплив основних макроекономічних показників на обсяги ВВП та на
обсяги капіталовкладень;
− співвідношення індивідуального споживання та заощаджень;
− рівень коливань між українською і світовою економікою.
Для економічного прогнозування використовують такі методи:
статистичного прогнозування, експертних оцінок, а також змішані методи. Ці
методи є сукупністю способів і прийомів розробки прогнозів, які з легкість
дозволять на основі аналізу даних ретроспективного періоду, внутрішніх та
зовнішніх факторів впливі, а також їх кількісних змін. Вони дозволяють
здійснити переконливі передбачення стосовно майбутнього розвитку
економіки чи суспільства в цілому.
Прогнозування є одним із методів моделювання, який є основою
пізнання й управління.
Прогноз ─ це науково аргументоване, ймовірне судження про можливі
стани об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його
здійснення. Процес розробки прогнозів називається прогнозуванням.
Прогнозування, у тому числі економічне, є більш широким поняттям
передбачення як випереджуючого відображення дійсності, заснованого на
пізнанні законів природи, суспільства і мислення [3].
При прогнозуванні необхідні враховувати фактори, які включають в
себе:
− соціальні фактори;
− технологічні фактори;
− економічні фактори;
− політичні фактори.
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Економічні фактори традиційно визначаються дослідженням рівня ВВП
на душу населення, умовами оподаткування, доступністю кредитування,
стабільністю національної валюти.
Група технологічних факторів характеризує рівень технікотехнологічного розвитку, що чинить обмежуючий або стимулюючий вплив
на ту чи іншу сферу підприємницької діяльності.
В групу політичних факторів відносять сукупність законів, державних
закладів, груп впливу, які впливають на діяльність підприємства і окремих
осіб в суспільстві.
Також, важливим елементом прогнозування являється фактори
конкурентного середовища та науково-технічний прогрес. Проблемами
практичного використання математичних методів економетричного
прогнозування є відсутність в країні досвіду таких досліджень, оскільки
більш часто використовували планування, а ніж прогнозування.
Оцінювання точності прогнозу ─ необхідна частина процедури
кваліфікованого прогнозування. При цьому зазвичай використовують
ймовірносно-статистичні моделі відновлення. Це дозволяє розробити
параметричні і непараметричні оцінки точності прогнозу і довірчі границі
для нього.
Також застосовуються евристичні прийоми, до яких відносять:
- методика ковзких середніх;
- метод експоненційного згладжування.
Прогнозування за допомогою методики ковзких середніх є поширеним
методом згладжування, який являється корисним для керівника при
прогнозуванні тенденцій в разі нерегулярного або вибіркового характеру
даних, а також коли нема ні часу, ні ресурсів, щоб розробити або застосувати
складніші методи. Цей метод, аналогічно до інших згладжувальних методів,
виходить із припущення про наявність якихось закономірностей у даних за
попередні періоди.
Метод експоненційного згладжування вважається найефективнішим і
відмінковим. Основні його переваги є можливість обліку ваги вихідної
інформації та гнучкість опису різних динамічних процесі. За допомогою
цього методу можна отримати оцінку параметрів тренда, що склалась на
момент останнього спостереження. Для методу експоненційного
згладжування основним моментом є вибір параметра згладжування (згладжує
константи) і початкових умов [1].
До сучасних статистичних методів прогнозування відносяться: − моделі
авторегресії;
− модель Бокса-Дженкінса;
− системи економетричних рівнянь.
Авторегресійні моделі широко використовуються для опису
стаціонарних випадкових процесів. Характерною особливістю стаціонарних
часових рядів є те, що їх імовірнісні властивості не змінюються в часі.
Моделі Бокса-Дженкінса забезпечують кількісної основою для
прийняття рішення про вибір методу складання прогнозів і на основі цього
рішення надають можливість одночасного використання цих двох підходів
для складання прогнозу самої високої точності.
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Під системою економетричних рівнянь зазвичай розуміється система
одночасних, спільних рівнянь. Складні економічні процеси описують за
допомогою системи взаємопов'язаних рівнянь.
Експертні методи використовують узагальнення і статистичну обробку
думок спеціалістів відносно майбутніх подій в тій чи іншій галузі знань.
Експертні оцінки можуть бути подані як в якісної так і в кількісній формі.
При цьому методі потрібно використовувати середні величини, які
відповідають основним шкалам вимірювання.
До основних процедур обробки прогнозуючих експертних оцінок
відносять узгодження, кластераналіз та знаходження групової думки. У разі
відсутності оцінку проводять методом найближчого сусіда або іншими
методами кластерного аналізу.
У конкретних задачах прогнозування необхідно провести класифікацію
ризиків, а саме: а) поставити задачу оцінювання конкретного ризику;
б) провести структуризацію ризику (побудувати дерево причин, дерево
наслідків).
Головним завданням є побудова групових і узагальнених показників;
щодо ризиків, то їх необхідно враховувати при прогнозуванні економічних
наслідків уже прийнятих рішень, поведінки споживачів та конкурентного
оточення, зовнішньоекономічних умов та макроекономічного розвитку
країни, екологічного стану, безпеки технологій, екологічної небезпеки
промислових та інших об'єктів.
Технології у прогнозуванні та плануванні сьогодні використовують саме
комп'ютерні, які засновані на принципі візуально-інтуїтивного витягу
корисної інформації (ВІ-технології), автоматизовані інформаційні системи
управління громадськими фінансами країни, регіону, муніципальної освіти.
Таким
чином,
математико-статистичні
методи
економічного
прогнозування допомагають пізнати сутність явищ та зрозуміти переваги й
проблематику того чи іншого питання. Також вони дозволяють отримати
більш точну інформацію кількісного характеру. Ця інформація спонукає
появу нових наукових проблем і розвиток методів їх вирішення, а також
служить фундаментом для прийняття рішень під час виконання конкретних
проектів. Саме за допомогою таких методів покращується прогнозування та
планування в економіці.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ У ХАРЧОВІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Комп'ютери справили революцію в харчовій промисловості.
Комп'ютерні системи підвищили продуктивність співробітників, якість і
швидкість виготовлення харчових продуктів та напоїв.
Комп'ютери допомагають у цій області кількома способами. У багатьох
ресторанах персонал, що працює в режимі очікування, може обробляти різні
платіжні таблиці Best, дозволяючи абонентам, що викликають, йти
безпосередньо зі свого столу без необхідності зупинятися на центральній
базовій станції. Це прибрало довгі непривабливі черги, які дратують клієнтів,
і порушують потік трафіку в компанії з виробництва продуктів харчування та
напоїв. Ця послуга стає можливою або за допомогою невеликих портативних
комп'ютерів, які обробляють інформацію за кредитними картками за
допомогою бездротової технології, або через віддалену систему точок
продажу, що працюють з центральною комп'ютерною системою. Це
підвищує якість обслуговування клієнтів, що має бути метою всіх
підприємств з обслуговування продуктів харчування.
Ключова проблема управління прибутком всіх компаній, що виробляють
харчові продукти та напої. У цій важливій галузі бізнесу комп'ютери також
виявилися незамінним інструментом. Комп'ютерні системи допомагають
керувати всім процесом харчування від замовлення матеріалів, необхідних
для виробництва пунктів меню, щоб передбачити кількість речей для
підготовки до кожного заходу. Це сприяє скороченню розтрачених харчових
продуктів, які дуже дорогі.
Комп'ютери також можуть з високою точністю прогнозувати обсяг
бізнесу, що дозволяє менеджерам правильно укомплектувати свій обсяг
роботи. Це важливо, оскільки наявність занадто великого числа
співробітників може призвести до неправильного використання заробітної
плати.
Комп'ютери також використовуються дуже інноваційними способами
деякими компаніями з виробництва продуктів харчування та напоїв.
Наприклад, компанія Darden Restaurants, яка керує мережами Red Lobster і
Olive Garden, використовує комп'ютери для вибору нових місць забудови. У
цій комп'ютерній системі використовується програмне забезпечення Darden
Site Analyzer. Програмне забезпечення збирає важливу інформацію,
необхідну для вибору місця, таку як демографія, відстань до ресторанів та
інших компаній, пов'язаних з бізнес-моделлю DARDEN. Потім програма
аналізує сайт і надає серію звітів, щоб допомогти DARDEN прийняти
остаточне рішення. DARDEN планує поліпшити програмне забезпечення,
щоб він міг оцінити його так, як ніби новий ресторан DARDEN негативно
позначиться на інших ресторанах DARDEN в тому ж районі.
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Одним з основних показників цієї зростаючої тенденції є той факт, що
багато програм в даний час готують технологічні курси в рамках навчальної
програми. З кожним роком підприємець повинен створювати більш унікальні
способи, за допомогою яких технології можуть бути використані для
підвищення загального комерційного досвіду.
Отже, комп'ютерні системи стали невід'ємною частиною всіх аспектів
виробництва продуктів харчування та напоїв, вони допомагають при
прийнятті рішень про купівлю, інвентаризацію, планування та навчання
співробітників, а також приваблення та утримання клієнтів.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КОНТЕКСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Медіаграмотність державних службовців розглядається як одна з
передумов виконання ними професійних завдань і функцій та, поряд з
формуванням їхньої цифрової компетентності, виступає важливою
складовою у системі підготовки фахівців з публічного управління та
адміністрування, особливо в умовах, коли наша держава постійно перебуває
у стані інформаційної війни. У час медіатизації та цифровізації усіх сфер
суспільно-політичного життя дуже важливо вміти правильно створювати,
використовувати та критично аналізувати медіаконтент, що сприятиме
формуванню інформаційної культури публічних службовців та покращить
державні комунікації.
Медіазасоби передавання, зберігання та відтворення інформації,
призначені для її донесення крізь просторові, часові чи інші перепони. У
широкому розумінні будь-яка знакова система, зафіксована в певній формі, є
медіа, наприклад, усна мова, зображення чи друкований текст.
Проблеми медіакультури та медіакомпетентності неодноразово ставали
предметом досліджень як зарубіжних, так і українських науковців, серед
яких: Д. Бекінгем, О. Волошенюк, О. Гарматій [1], Ж. Гонне, В. Іванов,
В. Конецька, Л. Кульчицька, А. Левицька, Г. Михальова, Л. Найдьонова,
Г. Онкович, Б. Потятиник, Г. Почепцов, Б. Туфте, Т. Федорів [2],
О. Фьодоров, Е. Харт, Г. Штромайєр та інші.
Ми зараз живемо в період, коли медіапростір стрімко розвивається, а під
словом «медіа» мають на увазі все – від друкованої інформації до цифрового
контенту. Медіа охоплюють телерадіомовлення, пресу та онлайн-простір.
Змінилася й наша роль у медіа: із звичайних слухачів і читачів ми стали
авторами та поширювачами різного контенту.
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Можна виділити такі типи медіаконтенту:
- інформування;
- судження;
- пропаганда;
- зв’язки з громадськістю (PR);
- соціальна реклама;
- комерційна реклама;
- дезінформація.
Виокремлюють три типи маніпулятивного контенту [3]:
1) Помилкова інформація без наміру зашкодити (англ. misinformation).
Наприклад, журналістські помилки, чутки та плітки. Зазвичай, люди вірять
цій інформації та поширюють її.
2) Неправдива інформація з наміром зашкодити – дезінформація (англ.
disinformation). Цей тип неправдивої інформації створюють спеціально, щоб
завдати шкоди особі, соціальній групі, організації чи країні.
3) Правдива особиста інформація, яку поширюють, щоб зруйнувати
репутацію особи чи організації (англ. malinformation). Це можуть бути
інтимні фото, приватне листування або інший компрометуючий контент.
Варто зазначити, що саме маніпулятивний медіаконтент часто є засобом
ведення інформаційних війн та «зброєю» в інформаційній боротьбі другого
покоління. За допомогою такого контенту створюється атмосфера
бездуховності, негативного відношення до культурної спадщини нації;
політичної напруженості, дестабілізації політичних відносин, провокації
конфліктів та розпалювання недовіри з боку населення, загострення
політичної боротьби. Знижується рівень інформаційного забезпечення
органів влади та управління, населення дезінформується про роботу
державних органів, підривається авторитет державного управління в цілому.
Медіа відрізняються за формою власності та способом фінансування.
Приватні медіа існують в усьому світі. Інформацію про власність медіа,
можна перевірити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців [4].
ЗМІ дуже щільно пов’язані з політиками та олігархами, які володіють
більшістю медіа в Україні. Понад 75% українців регулярно дивляться
телеканали українських магнатів Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського,
Дмитра Фірташа та Ріната Ахметова. Телевізор є основним джерелом
інформації для 58 % українців [5].
Олігархи можуть домінувати на телебаченні, але вони не відіграють ролі
у власності головних газет чи новин в Інтернеті. Лише два з п’яти
найпопулярніших веб-сайтів новин належать олігархам. Для друкованих
видань показник ідентичний. Поза телебаченням існує справжня
конкуренція, і все більше людей отримують новини в Інтернеті. Більшість
українців знають про тих, хто підтримує основні телевізійні станції. Ці
знання були зміцнені нещодавніми законодавчими змінами, які зобов’язали
телерадіокомпанії оприлюднити свою структуру власності.
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Для ефективного розвитку електронної демократії в Україні влада
повинна комунікувати з громадами. З метою вплинути на багатьох людей,
влада повинна покладатися на засоби масової інформації, що відбирають та
аналізують інформацію, яка подається населенню в електронному або
друкованому вигляді. Передусім слід формувати довірчі стосунки між
державним управлінням, населенням та мас-медіа. Ефективність комунікацій
в тріаді «держава – ЗМІ – громадянин» залежить від ролі і позиції в них масмедіа [1]. Уточнюючи цю систему, маємо «державний службовець – преса,
радіо, телебачення, Інтернет – громадянин». У таких умовах медіаосвіта
державних службовців сприятиме здатності аналізувати причини конфліктів
в управлінській та політичній діяльності, умінню орієнтуватися в мінливому
інформаційному просторі, адекватно сприймати та поширювати
медіаматеріали, обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних
ситуаціях, організовувати дієві комунікації в колективі. Для цього державний
службовець повинен знати моделі відносин ЗМІ та політики, структуру,
специфіку та особливості медіаконтенту, розуміти роль соціальних медіа в
інформаційному суспільстві, розрізняти маніпулятивні технології в
сучасному інформаційному просторі та проблеми їх нейтралізації.
Медіакомпетентність державного службовця є однією з характеристик
його комунікативної компетентності, яка нині набуває все більшого
значення [2]. Говорячи про медіакомпетентність у сфері державного
управління, слід розуміти системну медіаосвіту, яка сприяє професійному
застосуванню медійних практик та взаємодії з мас-медіа з максимальною
користю для суспільства. Медіакомпетентний державний службовець має
володіти здатністю до сприйняття, аналізу, оцінки і створення медіаконтенту,
до розуміння соціокультурного і політичного контексту функціонування
медіа у сучасному світі, кодових і репрезентаційних систем, що їх
використовують медіа.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В МЕДИЦИНІ
Всього за кілька коротких десятиліть галузь медицини дедалі більше
залежить від комп’ютерів, щоб пропонувати пацієнтам найсучасніші форми
діагностики та лікування. Вплив комп’ютерних технологій можна помітити в
системах візуалізації, клінічних лабораторіях, зберіганні медичних карток та
лікарнях, а також у ділових офісах постачальників медичних
послуг. Застосування комп’ютера в охороні здоров’я допомогло лікарям і
дослідникам розвивати медичну науку, одночасно розширюючи рівень
допомоги пацієнтам.
Одним зі способів є, медична візуалізація - це широкий термін, який
охоплює технологію, що використовується для створення зображень
людського тіла для вивчення та діагностики. Він включає магнітнорезонансну томографію (МРТ), ультразвук,(КТ) та рентген. Всі ці пристрої
контролюються комп’ютерами.
Навіть рентген, який використовується в медицині з початком 20-го
століття, в даний час використовує комп'ютери для настройки зображення і
передачі.
Комп’ютери широко використовують для моніторингу пацієнта, сучасні
комп’ютерні машини для спостереження дозволяють автоматично збирати
пульс, дихальну діяльність, кров’яний тиск та інші важливі життєві
показники в цифровій формі.
Машини комп’ютерного моніторингу скорочують час, витрачений на
планові обстеження в кабінетах лікарів. У лікарнях вони мають можливість
автоматично оновлювати діаграму пацієнта та повідомляти персонал лікарні
про зміни життєво важливих показників пацієнта.
Також є широко розповсюджений спосіб застосування у хірургії , для
допомоги у плануванні, навчанні та виконанні багатьох хірургічних
процедур. Однією з найбільших останніх розробок у цій галузі є хірургія з
робото-допоміжною
допомогою
(RAS),
яка
дозволяє
хірургам
використовувати роботизовані пристрої та комп'ютерне програмне
забезпечення для виконання мінімально інвазивних процедур. Хірург керує
робот-пристроєм для виконання складних операцій в обмежених частинах
тіла.
Комп’ютерні технології також сприяють розробці багатьох корисних
програмних рішень у медичній галузі.
Великі громадські організації ,охорони здоров’я, такі як Всесвітня
організація охорони здоров’я та центри контролю за хворими, накопичили
величезні бази даних, пов’язані зі статистикою захворювань та охорони
здоров’я.
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Є також загальнодоступні бази даних з інформацією про токсичні
речовини, результати клінічних досліджень та охоплення світу наркотиками.
Більшість лікарень значною мірою залежать від комп’ютерів та
спеціалізованого програмного забезпечення, яке обробляє записи пацієнтів,
інвентар постачань, графік роботи персоналу та всі інші деталі, необхідні
для догляду за пацієнтами.
Використання комп’ютера в лікарні поширюється на кожне відділення –
від хірургічного центру до їдальні.
Більші лікарні можуть мати власні приватні комп’ютерні сервери
мережу та команду ІТ-спеціалістів, яка їх обслуговує .
На основі усього вище зазначеного, можна зробити висновок, що
комп’ютерні технології це важлива складова в сучасному житті, без
застосування комп’ютерів у медицини не має майбутнього. Інноваційні
технології зможуть покращити медицину, знизити випадки лікарської
недбалості та привести медицину на новий рівень еволюції.
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ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Сьогодні, ми живемо в час, коли інформація посідає важливе місце в
житті людини. Особливо важливо відмітити те, що значна частина цієї
інформації поширюється сучасними інформаційними технологіями, які скоро
можуть витіснити паперові звітності та документи. Але це означає, що
потрібні й сучасні методи захисту інформації. Для цього існує безліч методів,
одним з яких є використання цифрового підпису.
Отже, що таке цифровий підпис? Цифровий підпис - це тип
електронного підпису, який відповідає найсуворішим правовим нормам - і
забезпечує найвищий рівень впевненості в особі людини що його надає.
Цифрові підписи можна порівняти з електронними "відбитками
пальців". У формі кодованого повідомлення цифровий підпис надійно
пов’язує особу з документом у записаній транзакції і містить про неї
необхідну інформацію. Також цифровий підпис – це певна гарантія, яка
запевнює в тому, що інформація не була змінена або спотворена після
підписання.[1]
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Багато хто може плутати цифровий підпис з електронним адже між ними
є досить вагома різниця. Електронний підпис – це, простіше кажучи, більш
широкий термін, який включає будь-який електронний процес, який
стосується прийняття угоди і використовує загальні методи підтвердження
ідентичності особи та електронної автентифікації. Наприклад: PIN-код
телефона або адреса електронної пошти. Натомість цифровий підпис на
основі сертифіката – це лише певний тип електронного підпису, який
представляє підвищений захист і прив’язує кожен підпис до документа за
допомогою криптрографії.[2]
Цифрові підписи на основі сертифікатів досить безпечні. За допомогою
цифрового підпису на основі сертифіката кожному так званому підписантові
видається цифровий ідентифікатор у формі сертифіката від постачальника
послуг довіри (TSP), такого як орган сертифікації (CA). Підписуючи
документ, особа підписанта перевіряється повторно, а підпис прив’язується
до документа за допомогою технології інфраструктури відкритих ключів
(PKI). Це робить цифрові підписи, такі як хмарні підписи, ідеальними для
транзакцій з підвищеним ризиком або коли необхідно дотримуватись норм,
наприклад, таких як eIDAS.
Тобто цифрові підписи працюють нескладно, вони унікальні для
кожного користувача, як і звичайні підписи. Генерують цифрові підписи так
звані постачальники рішень, наприклад DocuSign, які дотримуються
протоколу PKI. Цей протокол передбачає використання ключів, тобто два
довгі числа, які генеруються за допомогою спеціального математичного
алгоритму. Один з цих ключів є відкритим, а другий - приватним.
Коли фізична особа підписує документ електронним способом, підпис
створюється саме за допомогою приватного ключа, який завжди надійно
зберігається цією особою. Математичний алгоритм, який генерує ключі діє
як шифр, що створює дані, що відповідають підписаному документу, який
називається хешем, і шифрує ці дані. Отримані зашифровані дані і є
цифровим підписом. На підписі також відзначається час підписання
документа. Але тут є один недолік: якщо документ змінюється після
підписання, цифровий підпис стає недійсним.[3]
Одним з прикладів використання цифрового підпису є система
Приват24. Якщо ви є клієнтом даного банку, отримати цифровий підпис
досить легко. Для цього потрібно лише зайти у свій кабінет та заповнити
заявку на отримання сертифікату, вказати потрібні дані, створити пароль на
файл – сховище ключів. Після підтвердження даних заявка на отримання
сертифіката згенерується автоматично і ви отримаєте його номер та термін
дії.
Цифровий підпис надає також ряд різних переваг, таких як надання
електронних декларацій та отримання різноманітної інформації з державних
реєстрів.[4]
Отже цифровий підпис дозволяє спростити та прискорити процес
електронного документообігу, зберегти конфіденційну інформацію від
спотворення чи знищення, а також він може стати одним із способів втілення
ідеї інформаційного суспільства.
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ В ГАЛУЗІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
В сучасному світі встановлено, що є проблеми розвитку інженерної
освіти. Ця проблема виходить за рамки звичайної, сучасної інженерної науки,
і її не слід розглядати як проблему, що підлягають вирішенню, а як умови,
якою слід керуватися.
Існує згода щодо необхідності реформування наукової експертизи,
необхідної для вирішення проблем розробки нових способів виробництва
знань та прийняття рішень. Найважливішим елементом науки про
трансдисциплінарність є залучення різних факторів, що не належать до
наукових кіл, до наукових процесів. Це дозволяє інтегрувати найкращі наявні
знання, узгодити різні цінності та політичні інтереси, а також взяти на себе
відповідальність за проблеми та рішення. У цьому сенсі міждисциплінарні
аспекти стійкості широко визнаються як трансформаційний потік науки про
стійкість.
Трансдисциплінарність робить крок далі - до співвідношення науки і
суспільства. Це передбачає виявлення переходів відповідних соціальних
проблем шляхом інтеграції знань у процеси взаємного навчання, що
призводить до надійності та якісної передачі знань. Входячи до
трансдисциплінарності, що охоплює також соціальні та гуманітарні науки,
дослідники техніки вводять певні підстави. Розвиток стійкої інженерної
науки вимагає створення нових довготермінових програм, орієнтованих на
рішення, як платформи для визнання та взаємодії з макроетичними,
адаптивними та міждисциплінарними проблемами, закладеними в їхніх
професійних питаннях. Але освіта часто залишається поза подій.
Стверджується, що тимчасові умови більшості інженерних академічних
проектів не відповідають довгостроковим відносинам та зміцненню
потенціалу, необхідного для значущого залучення до участі та
трансформаційних змін. Труднощі змінити інженерну освіту широко
аналізуються в літературі: анахронічна педагогіка, невідповідні заохочення,
недостатня кваліфікація, відсутність особистої прихильності, звичні та зручні
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моделі для науковців, переповненість навчальної програми тощо. Проте,
незважаючи на будь-який старий шаблон, операціоналізація цілей розвитку
галузі, розвиток необхідних компетенцій та пошук нових партнерських
відносин між суспільством та академією дозволить академічним установам
вплинути на перехід до стійкого розвитку освіти. Аналіз характеристик
трансдисциплінарних основ інженерної освіти для сталого розвитку (ЕЕСР),
де взаємодія між науковими колами та суспільством представляє можливості
для застосування трансдисциплінарних методологій. Трансдисциплінарні
підходи будуть визначені в інженерній освіті та ініціативах EESD, які мають
на меті продемонструвати дефіцит, а також успіх елементів
трансдисциплінарного підходу. Огляд літератури досвіду різних
університетів та окремих людей показав важливість впровадження
трансдисциплінарность в інженерну освіту. Дослідження різних способів
застосування університетами трансдисциплінарного методу викладання
показав значні переваги його застосування.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
Розвиток технологій став фундаментальною запорукою появи
новітнього наукового напрямку в дослідженні складних процесів
функціонування та розвитку економічних систем – імітаційного
моделювання.
Проблемі імітаційного моделювання взаємного впливу показників
економічного розвитку країни в цілому присвячені роботи відомих
економістів, таких як В.Ф. Новіков, Дж. Дебні, Т. Хартман, Ю.Л. Кетков,
А.Ю. Кетков, К.Н. Лавров, Т.П. Циплякова, Х. Бос, І.Ф. Цісар, та ін. Процеси
побудови та практичного застосування імітаційних моделей досліджували
А.Н. Ілларіонов, С.Г. Лобанов, Л.П. Владіміров, В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко,
В.Ф. Беседін, Б.Я. Панасюк, І.В. Крючкова [1]. Потрібно наголосити, що
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більшість розроблених моделей є статичними, тоді як у зв'язку з тим, що
Україна в останні роки розвивається досить динамічно, велике значення має
використання економіко-математичних моделей, що враховують фактор
часу.
Імітаційне моделювання – опис процесу роботи системи в часі, імітуючи
звичайні явища, які складають процес, зі збереженням їхньої логічної
структури й послідовності протікання у часі. Імітація є замінником певної
сфери реальності. Як метод дослідження – це створення моделі та її
експериментальне застосування для вивчення реальної ситуації. Метою є
імітація реальної системи для вивчення і розуміння її властивостей,
поведінки та характеристик. У процесі моделювання економічних процесів
перш за все дослідника цікавить, наскільки добре імітаційна модель
представляє об’єкт дослідження. Імітаційна модель, поведінка якої дуже
відрізняється від поведінки досліджуваної економічної системи, повинна
бути доопрацьована та виведена на прийнятний рівень [4].
Переваги імітаційного моделювання:
– висока адекватність між сутністю процесу і його моделлю;
– високий рівень деталізації при описі складної системи;
– вільне відображення в моделі залежностей між параметрами;
– отримання великої кількості даних про досліджуваний об'єкт (закон
розподілу випадкових величин, числові значення абсолютні та
відносні, і багато іншого);
– найраціональніша залежність «результат - витрати» по відношенню до
інших форм моделювання.
Недоліки імітаційного моделювання [2]:
– розробка досконалої моделі часто обходиться дорожче і вимагає
більше часу на створення і опрацювання;
– складно оцінити ступінь точності моделі та її адекватність;
– відносно високі вимоги до кваліфікації дослідника для написання
моделі;
– спільність застосування та індивідуальність реалізації.
Різниця між математичною і імітаційної моделями зводиться до того, що
в останній замість математичного опису взаємодії між вхідними та
вихідними даними реальна система розділяється на ряд досить малих
елементів або модулів. Потім поведінку вихідної системи імітується як
поведінка сукупності цих елементів, певним чином пов'язаних (шляхом
встановлення відповідних взаємозв'язків між ними) в єдине ціле.
Імітаційні моделі класифікують за такими ознаками (рис. 1):
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Рисунок 1 – Класифікація імітаційних моделей
У даний час, імітаційне моделювання є могутнім аналітичним засобом,
що ввібрав у себе весь набір сучасних інформаційних технологій, таких як:
об'єктно-орієнтоване програмування, Internet-рішення, розвинені графічні
оболонки для цілей конструювання моделей та інтерпретації вихідних
результатів моделювання, мультимедійні засоби і відео, що підтримують
анімацію в реальному масштабі часу тощо [3]. Потрібно зазначити, що
імітаційне моделювання відіграє сьогодні обов'язковий етап у прийнятті
важливих управлінських рішень на фірмах, що активно використовують у
своїй діяльності новітні ІТ. Підприємства залучають на допомогу
менеджерам системи, які впливають на прийняття стратегічних
управлінських рішень, засоби підтримки стратегічного планування на основі
комп'ютерного імітаційного моделювання, що відображують складні зв’язки
у бізнесі, оцінюють наслідки реалізації різних сценаріїв або прогнозують
подальший розвиток подій. Імітаційне моделювання використовується як в
економіці, так і в багатьох інших науках. Одним з методів, що має найбільшу
популярність, є метод Монте-Карло.
Моделювання за методом Монте-Карло є автоматизованою
математичною методикою, призначеної для обліку ризику в процесі
кількісного аналізу і прийняття рішень. Ця методика застосовується
професіоналами в різних областях, таких як фінанси, управління проектами,
енергетика, виробництво, проектування, страхування, нафтогазова галузь,
транспорт та охорона навколишнього середовища.
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Кожен раз в процесі вибору напрямку подальших дій моделювання по
методу Монте-Карло дозволяє фахівцеві, що приймає рішення, розглядати
цілий спектр можливих наслідків і оцінювати ймовірність їх настання. Цей
метод демонструє можливості, що лежать на протилежних кінцях спектру, а
також можливі наслідки помірних рішень.
Отже, імітаційне моделювання економічних процесів переважно
використовується для управління складними бізнес-процесами, при
експериментуванні з дискретно-неперервними моделями складних
економічних об’єктів для отримання та дослідження їх реакцій в ситуаціях,
пов’язаних із ризиком. Сама по собі мета застосування математичної моделі
будь-якою ціною, може не дати очікуваних результатів через обмежені
можливості інформаційного, математичного, технічного забезпечення
реалізації моделі тощо. Результати економіко-математичного моделювання, в
основному, не використовуються як готові управлінські рішення, а
розглядаються як своєрідні консультуючі засоби. Формальні методи є
передусім засобом підготовки науково обґрунтованого матеріалу для
наступних раціональних дій менеджера в процесі управління. Це дозволяє
продуктивно використати досвід, інтуїцію людини, її здатність розв'язувати
задачі, які важко формалізуються.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті 42 Закону України про «Освіту» стаття зазначено, що
«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, які повинні використовувати учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності».
З часу набрання чинності нового «Закону про Освіту», академічна
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доброчесність стає невід’ємної частиною освітнього процесу, а її порушення
– загрозою для кожного студента. Серед видів порушення академічної
доброчесності визначені наступні: академічний плагіат, фабрикація, обман,
списування, хабарництво.
В наш час, коли комп’ютерно-інтегровані технології розвиваються
швидкими темпами, головним помічником в написанні наукових робіт
виступає Інтернет. З одного боку, написання наукової роботи, неможливе без
включення цитат інших авторів. А з іншого – використання чужих цитат без
посилання і є плагіатом. Тому і виникає проблема у подальшому дослідженні
виникнення плагіату та можливих шляхів його усунення. Головна проблема
виявлення плагіату, полягає в тому, що більшість студентів не знають що це
таке. Тому, доречно дослідити визначення цього поняття.
У законі України «Про авторське право і суміжні права» [1], плагіат – це
оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору. Як зазначає О.М. Рижко,
розуміння значення випливає з етимології самого слова «плагіат», яке
первісно походить із латинського plagiatus «викрадений» [2, с. 42]. Однак,
закон України «Про освіту» [3] дає визначення академічного плагіату, як
оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів,
отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості)
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва)
інших авторів без зазначення авторства. Звичайно, поряд із питанням
запобігання плагіату часто використовується поняття «академічної
доброчесності», яке означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти,
викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної
праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання
чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в
спільноті [4]. Проте, академічний плагіат може проявлятися у різних формах.
На думку К. Афанасьєвої, за обсягом привласненого матеріалу,
академічний плагіат може бути повний і частковий; за ступенем
автентичності текстів – прямий і опосередкований. Під повним плагіатом
мають на увазі навмисне привласнення авторства на твір у повному обсязі.
Частковий плагіат – використання у своїх працях частин або уривків з чужих
творів без зазначення імені автора чи без оформлення уривку відповідно до
вимог цитування. Прямий плагіат передбачає привласнення авторства на
чужий твір або його уривки, що використані без зміни. Опосередкований
плагіат – привласнення авторства на чужий твір чи його уривки, що
попередньо були видозмінені плагіатором. В його основі – переказ
авторського тексту, те ж саме перефразування. Якщо прямий плагіат
трапляється не так часто, то опосередкований є чи найпоширенішим
порушенням у академічній царині [5].
І.О. Побіженко виділяє причини, що підштовхують студентів до
плагіату, які ділять на дві групи: ненавмисний і навмисний плагіат. Причини
ненавмисного плагіату можна узагальнити як незнання студентами вимог,
яким повинні відповідати роботи, і того, як такі вимоги виконувати
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[6, с. 182]. Звичайно, для виявлення плагіату у навчальних закладах
використовують різне програмне забезпечення, яке буває недостатньо
досконалим, довершеним. На сьогодні, Міністерство освіти і науки України
ще досі збирає пропозиції стосовно кращого програмного забезпечення з
виявлення плагіату. Відтак, студентів необхідно вчити грамотному викладу
своїх думок, правильному цитуванню й виділенню висновків інших авторів,
умінню цікаво піднести матеріал та інше [6, с. 181].
Отже, поняття плагіату відоме людству з давніх давен, адже в усі часи
люди намагалися копіювати поведінку, спосіб роботи в тих, в кого виконання
тієї чи іншої задачі виходить краще. Це було а правильно, коли мова йшла
про робітників таких видів праці, результати якої будуть залежати лише від
вправності ремісника та його досвіду. Проте, нині розвиток людства пішов
далеко вперед, та наукова спільнота зорганізувалася таким чином, що
найбільш ефективного розвитку можна досягти тільки при умові розвинення
власних унікальних думок та унікальних розробок. Ґрунтуючись одна на
одній, буде створюватися своєрідне дерево посилань на попередній досвід,
його переосмислення та широке розгалуження у вигляді гілок з новими
розробками. Проте проблема плагіату створює вузли в цих гілках, адже
розгалуження переривається, й більшість ідей «ходить по колу», не
приносячи ніякої користі. Це дозволяє стверджувати, що плагіат – це не
тільки порушення авторських прав, але й непотрібна робота, яка потребує
витрат, але не рухає науку вперед, і як результат, призводить до зниження
рівня життя, та послаблення позицій країни у світі.
Дослідивши
найбільш
розповсюдженні
прояви
наукової
недоброчестності, можна стверджувати, що ця проблема актуальна для
всього світу. Основною мотивацією людей, що не дотримуються принципів
академічної доброчесності, є бажання отримати багато преференцій, лінощі
та жага до наживи. Ключом до вирішення цієї проблеми має бути виховання
в молодих науковцях відчуття справедливості, бажання реально рухати науку
вперед, та бажання зробити щось важливе для розвитку своєї країни. Адже
дотримання принципів академічної доброчесності повинно ґрунтуватися на
самомотивації та самоконтролі. Я вважаю, що збільшення кількості покарань
за недоброчесність в науці не вирішить проблему. Крім того, необхідно
доносити до представників наукової спільноти інформацію про «хижацькі
видання», інформувати про проблеми та недоліки співпраці з ними, тощо.
Окрім цього, бажано створити додаткові мотиваційні можливості з боку
держави для тих вчених, які дотримуються принципів наукової
доброчесності. Саме тоді, наука буде йти вперед, економіка країни зростати,
а тим науковцям, які реально розвивають свою галузь, буде цікаво та
приємно працювати в науковій та освітній сфері.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
На сьогоднішній день туризм – глобальний комп’ютеризований бізнес,
який дуже тісно пов’язаний з інформацією й інформаційними технологіями,
що значно полегшує життя і дає змогу дістати інформацію будь де і будь
коли.
Неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без
впровадження й застосування новітніх інформаційних технологій, які
забезпечують: інтеграцію і зв'язок; покращення якості послуг; передачу
великого обсягу інформації; збільшення швидкості обслуговування та
ефективність діяльності; можливість враховуючи потреби кожного
індивідуального клієнта; ефективний зворотній зв’язок Реалізація цих умов
можлива тільки в рамках формування та застосування сучасного
інформаційного забезпечення туризму.
Туризм, це - інформаційно насичена послуга. Тому дану сферу можна
вважати сферою зростаючого застосування інформаційних технологій.
Система ІТ у туризмі охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні
системи бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі [2, с.9].
Серед найважливіших досягнень сфери туризму стала її
комп'ютеризація. Персональний комп'ютер та мережа Інтернет дали змогу
створювати загальнодоступну, надзвичайно інформаційно містку, та,
порівняно з іншими інформаційно-технологічними системами, дешеву й
швидку інформаційну інфраструктуру, їх доступність та надійність сприяли
входженню у всі сфери суспільства нових інформаційних технологій, які
повною мірою забезпечили ріст продуктивності у сфері послуг [1, с. 299].
Інформаційна система туризму -сукупність інформаційної бази даних
туризму, спеціалізованих інформаційних технологій для її обробки і
технічних засобів. .
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Будь-які інформаційні та управлінські процеси в сфері туризму
включають в себе різноманітні процедури реєстрації, збору, передачі,
зберігання, обробки, видачі інформації і прийняття управлінських рішень.
Система інформаційних технологій, що використовуються в туризмі,
складається з комп'ютерної системи резервування, системи проведення
телеконференцій, відеосистем, комп'ютерів, інформаційних систем
управління, електронних інформаційних систем авіаліній, електронної
пересилки грошей, телефонних мереж, рухливих засобів повідомлення і т.д.
Інформаційне забезпечення туризму - це сукупність інформаційної бази
даних туризму і спеціалізованих інформаційних технологій, призначених для
її обробки, які забезпечують ефективне функціонування туристської системи
на різних рівнях управління туризмом [2, с. 10].
Завдяки використанню ресурсів персонального комп'ютера та каналів
зв'язку було дано перший поштовх до всесвітньої інтеграції баз даних та
внутрішніх систем бронювання. На ринку туристичних послуг почали
з'являтися глобальні дистриб'юторські системи - SABRE, GALILEO,
GABRIEL, AMADEUS та інші, які пропонували турагентствам можливості
бронювання та доступ до баз даних постачальників туристичних послуг по
всьому світу. З появою та поширенням Інтернету, підвищенням комп'ютерної
грамотності необхідність в установці спеціального обладнання та навчанні
співробітників турагентств, що гальмувала розвиток даних систем, відпала,
з'явилась можливість виходу на кінцевого споживача [1, с. 300].
Сучасні інформаційні системи туризму складаються з декількох видів
забезпечуючих підсистем, до яких відноситься: технічне забезпечення;
програмне забезпечення; інформаційне забезпечення; організаційне
забезпечення; правове забезпечення; ергономічне забезпечення [2, с. 8].
Для організацій туристичної галузі використання сучасних
інформаційно-інноваційних
технологій
дає
змогу:
контролювати
результативність бізнес-процесів; підвищити інвестиційну привабливість
туристичного підприємства; швидко виявляти «вузькі місця» в управлінні
процесами на туристичних підприємствах; підвищити якість обслуговування
і надання послуг; доступність туристичних послуг; прискорити
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; розвивати
підприємства туристичної галузі шляхом активізації процесів інтеграції між
сервісними організаціями і туристичними підприємствами [3, с.201].
На сьогоднішній день формування туристичного продукту передбачає
використання глобальних розподільних систем (GDS – Global Distribution
System), які забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на
транспорті, резервування місць в готелях, прокат автомобілів, обмін валюти,
замовлення квитків на розважальні і спортивні програми тощо [2, с.12].
Отже ми можемо сказати , що туристичний бізнес остаточно переходить
на технологічні методи роботи, так як автоматизація дозволяє значно
прискорити виконання багатьох завдань, що стоять перед турфірмою,
економити грошові кошти, підвищити ефективність роботи як кожного
туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо
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впливає на конкурентноздатність фірми на ринку послуг в наш час. Тому дані
процеси є вкрай актуальними для українського туристичного бізнесу.
Використання мережі Інтернет, Інтернет-технологій, програмних продуктів
наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні
не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і
виживання на ринку послуг в найближчий час.
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САПР ТА ПІДСИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Процес розвитку засобів обчислювальної техніки і впровадження її в
область проектування ознаменувався переходом від використання окремих
програм на окремих етапах проектування до створення великих програмних
систем, призначених для комплексного виконання проектних робіт.
Система автоматизованого проектування автомобільних доріг (САПР) це організаційно-технічна система, яка забезпечує створення технології
проектно-вишукувальних робіт, що дозволяє широко використовувати
комп'ютери та інші засоби автоматизації з метою отримання найкращих
проектних рішень в задані терміни з мінімальними трудовитратами.
Використання комп'ютерів дозволяє автоматизувати окремі трудомісткі
операції при проектуванні. З їх допомогою забезпечується швидке виконання
пошуку інформації, обробки матеріалів досліджень, розрахунків,
креслярсько-графічних і друкованих робіт. При цьому досягається значне
скорочення витрат праці і часу на виконання цих операцій.
САПР дозволяє оптимально поєднувати можливості людини і
комп'ютера. Інженер-проектувальник здійснює процес проектування в діалозі
з ЕОМ. Він бере безпосередню участь в процесі вироблення проектного
рішення, направляючи проектний процес у потрібне русло. Проектувальник
може активно втручатися в процес проектування, коригувати результати
розрахунків, вибирати найкращий варіант, змінювати послідовність і склад
проектних робіт.
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Таким чином, при автоматизованому проектуванні творча частина
роботи залишається за людиною. Проектувальник, звільнившись від
трудомістких робіт, отримує можливість концентрувати увагу і зусилля на
творчих питаннях своєї інженерної діяльності.
Більшість
існуючих
систем
автоматизованого
проектування
автомобільних доріг базуються на однакових загальносистемних принципах:
включення, системної єдності, розвитку, комплексності, інформаційної
єдності, сумісності та інваріантності.
Застосування САПР транспортних споруд дозволяє підвищити якість
проектних рішень, зменшити трудомісткість і скоротити терміни виконання
проектних робіт. Підвищенню якості проектних рішень сприяє:
–Впровадження прогресивних методів проектування, які не можуть бути
використані при ручних розрахунках через свою складності і трудомісткості.
Наприклад, побудова проектних ліній траси і подовжнього профілю за
допомогою кубічних сплайнів.
–Різноманітне проектування. САПР дозволяє розглянути безліч варіантів
проектних рішень за короткий термін і вибрати найкращий по ряду технікоекономічних показників.
–Зниження вартості і матеріаломісткості будівництва. воно відбувається
за рахунок використання оптимізаційних методів. У цих методах
формулюється певна цільова функція (вартість будівництва, наведені
витрати, обсяг земляних робіт). Проектне рішення буде оптимальним за
умов, при яких вона має екстремум.
–Застосування математичного моделювання. при традиційному способі
проектування доріг (ручному) дуже багато процесів поведінки споруд
розглядаються спрощено, наприклад, теплопередача в багатошаровому
дорожньому одязі і земляному полотні. Насправді ці явища описуються
диференціальними рівняннями, які не можна вирішити в Загалом вигляді.
Для їх вирішення використовуються чисельні методи, які реалізуються тільки
за допомогою комп'ютера.
–Зменшення ймовірності виникнення помилок при обробці матеріалів,
виконання розрахунків, а також креслярсько-графічних і оформлювальних
робіт при традиційному ручному проектуванні.
В основі проектування САПР лежить ідея використання добре відомих
математичних рівнянь для дослідження явищ слабо вивчених. Фізична
природа процесів, що розвиваються в натурі і на моделі при цьому різна, але
самі процеси розвиваються за одними і тими ж математичним законам.
Комп’ютерне моделювання дозволяє більш достовірно описати процеси,
що проходять в конструкції або споруді. Крім цього, воно дає інженеру
можливість перевірити роботу запроектованих споруд в екстремальних
умовах, наприклад: - при пропуску вельми інтенсивних транспортних
потоків; - при нестандартних навантаженнях; - при змінах погодних умов і
т.п. Таким чином, за допомогою ЕОМ інженер-проектувальник виступає за
суті, як дослідник.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ
На сучасному етапі розвитку суспільних відносин стратегічне мислення
відіграє важливу роль у всіх сферах діяльності людини і є одним з
найважливіших та найбільш необхідних типів мислення. Тому, важливо вміти
чітко сприймати, аналізувати та обробляти отриману інформацію так, щоб
перед людиною вибудовувалось бачення шляхів досягнення її цілей. Такі
можливості надає саме стратегічне мислення. Стратегічне мислення вивчали
І. Ансофф, Е., С. Каплан, П. Джонсон, І. Вілсон, К. Омає, Г. Мінцберг, Е.А.
Солоненко та інші [1-5].
Метою дослідження є вивчення особливостей визначення поняття
«стратегічне мислення», його ознак та способів розвитку.
Враховуючи стрімкий темп сучасного розвитку, людина потребує нових
способів сприйняття навколишнього світу через призму власного мислення.
Одним із них є стратегічне мислення. «Поняття «стратегія» етимологічно
походить від грецького strategia, складається з двох частин: stratos - військо і
ago - веду, тобто за походженням є військовим терміном» [1].
Стратегічне мислення — це здатність розуміти власні цілі, те, чого
хочеться досягти і як це зробити. Наприклад, Андре Бофре писав, що
стратегічне мислення — це «розумовий процес, одночасно абстрактний і
раціональний, який використовує як психологічні, так і матеріальні дані.
Стратег повинен мати великий потенціал як для аналізу, так і синтезу; аналіз
необхідний для того, щоб зібрати дані, на основі яких він робить свої
висновки, а синтез — щоб вивести з цих даних готове рішення, а рішення по
суті зводиться до вибору між варіантами дій» [2].
Дефініція поняття має декілька підходів: раціональний, креативний та
універсальний, який поєднує в собі два попередні. Раціональний підхід
базується на тому, що стратегічне мислення вимагає чіткого додержання
законів логіки та використання формальних методів, оскільки воно є
аналітичним системним процесом. Другий – полягає у боротьбі зі
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стереотипами шляхом використання творчих, неформальних способів
мислення та інтуїції. Існує ще третій підхід, який поєднує у собі два
попередні, тим самим показуючи, що для стратегічного мислення необхідне
вміле поєднання як раціонального підходу, так і креативного.
Стратегічне мислення дає можливість визначити власні цілі та розробити
план дій. Люди, які мають таке мислення більш сприйнятливі, гнучкі,
кмітливі та мають хорошу інтуїцію. Вони здатні вміло та швидко
адаптуватися та змінювати напрям плану своїх дій. Людина, здатна мислити
стратегічно, може прораховувати свої кроки наперед та володіє здатністю
бачити різні ймовірності наслідків своїх дій. У повсякденному житі цілком
достатньо й буденного мислення, проте для тих, хто прагне досягнути
більшого, хоче вміти прораховувати не лише свої кроки, а й чужі, стратегічне
мислення просто необхідне. Наприклад, при відсутності такого мислення
неможливо побудувати бізнес, адже лише за допомогою стратегічного
мислення людина складає конкретний та довгостроковий план дій, розподіляє
капітал, прогнозує кінцевий результат. Багато людей наділені природним
умінням мислити стратегічно, проте «стратегічне мислення ― не вроджена
якість, а значить, йому можна навчитися. І самий головний вчитель ― це
досвід, як особистий, так і професійний» [3].
Навчитися мислити стратегічно цілком можливо. Існують методи, які
активують та підвищують продуктивність процесу мислення, цим самим
охоплюючи саме ті ділянки мозку, які відповідають за здатність мислити
стратегічно. «До найпоширеніших методів психологічної активізації
належать: «мозковий штурм», зворотна «мозкова атака»; тіньова «мозкова
атака»; корабельна рада, метод фокальних об’єктів, аналогії, синектика,
оператор РВС, конференція ідей, метод «гірлянд асоціацій і метафор»; методи
систематизованого пошуку» [4].
До найбільш популярних способів розвитку стратегічного мислення
можна віднести:
1)вміння передбачавати подальші дії та їх наслідки;
2)використання візуалізації під час мислення;
3)продумування запасних варіантів дій;
4)враховувати минулий досвід — як свій, так і чужий;
5)розвивати логічне мислення, виходячи за рамки звичайного.
«Відсутність стратегічного мислення в особистому житті призводить до
відсутності мотивації, бажання жити, рухатися вперед і щось досягати. Адже,
якщо у людини немає власного бачення, чого він хоче – він починає хотіти
щось чуже. Копіювати і бажати те, що є у інших» [5].
Отже, стратегічне мислення є дуже важливим, оскільки воно дає
здатність людині обирати найбільш оптимальний шлях, який веде до
досягнення її цілей, бачити й прораховувати різні варіанти своїх та чужих дій,
за допомогою чого виникає можливість досягнення бажаного та найбільш
успішного результату. Стратегічне мислення можна і необхідно розвивати,
тільки тоді воно розкриється на повну силу та дарує безліч можливостей.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ
РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
На практиці управління ресурсами організації велике значення має
застосування методів прикладної математики, і моделювання процесів.
Моделювання в управлінні діяльністю підприємств на сьогодні є дуже
актуальною проблемою, так як досягнути максимально високих результатів в
управлінні підприємством можна лише за допомогою економікоматематичних моделей.
Математичною моделлю прийнято вважати наближений опис якогонебудь класу явищ або об’єктів реального світу на мові математики [4].
Вихідним моментом побудови моделі є вибір імітації явища. Імітаційне
моделювання - це система управління підприємством, яке дає змогу провести
діагностику стану елементів об’єкта управління. Об’єктом діагностики може
бути як складна, високоорганізована динамічна система, так і будь-який
елемент цієї системи. Під час діагностики моделі управління можна виявити
критичні елементи та розробити план заходів для усунення недоліків. Метод
імітаційного моделювання також дозволяє створювати моделі, з врахуванням
часу виконання функцій. За допомогою спроектованої моделі можна
відтворити в часі та отримати статистику процесів, які могли б відбутися в
реальності. В імітаційній моделі зміна процесів та даних асоціюється з
подіями, тому робота моделі полягає в послідовному переході від однієї події
до іншої. В основному такі моделі будуються для пошуку оптимального
рішення в умовах обмеження ресурсів, коли інші моделі виявляються занадто
складними [3].
Імітаційне моделювання реалізується у прикладних програмах, що дає
можливість з мінімальними затратами практично вирішувати проблеми в
управлінні підприємством.
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Методи лінійного програмування ефективно використовуються для
створення раціональних планів випуску і реалізації продукції, розрахунку
чисельності персоналу, рішення різних управлінських завдань. Моделі,
побудовані з використанням теорії ігор, застосовуються для вирішення
завдань в конфліктних ситуаціях. Методи мережевого планування і
управління дають гарні результати при формуванні моделей великих
промислових комплексів, створення і освоєння автоматизованих систем
управління підприємства. Теорія графів використовується при моделюванні
торговельно-промислових зв’язків, вибору постачальників, оптимізації
складських операцій. Даний перелік не охоплює всі рекомендації щодо
застосування математичних методів в економіці та управлінні
підприємством, а й вказує на необхідність проведення аналізу за напрямками
використання математичного апарату в кожному конкретному випадку
раціоналізації структур управління тощо.
Проведений аналіз і вибрані математичні методи дозволяють здійснити
конструювання моделі, на основі якої розробляється технологічний процес
вирішення завдання. Відповідно до розробленої технології розрахунку
здійснюється розв’язання завдань по моделі з урахуванням можливих
варіантів ділової ситуації. Отримана інформація використовується при
перевірці моделі на адекватність.
Побудована модель апробується. В результаті накопичується інформація
варіантів розв’язання за різними критеріям, здійснюється оцінка
ефективності використання моделі для прийняття управлінських рішень, з
аналізу пов’язаних з ними наслідків. Різноманітність критеріїв призводить до
неоднозначності результатів. Доводиться застосовувати багатокритерійний
підхід для відшукання компромісного рішення близького до оптимального.
На основі оцінки отриманих результатів здійснюється синтез оптимального
розв’язання побудови моделі і проводиться її коригування. Заключні етапи
моделювання включають роботи по інформаційному, математичному,
програмному, технологічному і організаційному забезпеченню механізованої
обробки інформації по алгоритмам, визначеними розробленою моделлю. На
основі побудованої моделі проводиться оцінка досліджуваного явища.
Економічно-математична модель являє собою систему формалізованих
співвідношень, які описують основні взаємозв’язки елементів, що складають
економічну систему, у нашому випадку, підприємство.
Використання математичних методів в керуванні підприємством –
важливий напрямок вдосконалення систем управління. Математичні методи
прискорюють проведення економічного аналізу, сприяють більш повному
врахуванню впливу факторів на результати діяльності, підвищенню точності
і якості обчислень. Застосування таких методів потребує: систематичного
підходу до вивчення об’єкта дослідження; розробку математичної моделі
якісних характеристик роботи підприємства; вдосконалення системи
інформаційного забезпечення управління підприємством [2].
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За типом задач, які розв’язуються на виробничому підприємстві,
виділяють такі основні напрямки застосування економіко-математичного
моделювання як: здійснення кількісного аналізу власного виробництва і
використання виробничих потужностей на основі балансових математичних
моделей; вибір перспективних напрямків виробництва й стратегій фінансової
діяльності з використанням прогнозних математичних моделей; оптимізація
техніко-економічного планування з різною деталізацією часу; прогнозування
оптимальної поведінки на ринках виробничих ресурсів та виготовленої
продукції [1].
Отже, використання економіко-математичного моделювання в керуванні
підприємством є аргументованою. Це дає можливість: покращити систему
економічної інформації в керуванні підприємствами; підвищити та
інтенсифікувати точність та правильність економічних розрахунків;
посилити чисельний аналіз проблем в економіці і виміркувати новітні
економічні завдання на підприємствах.
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БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ
ЙОГО УПРАВЛІННЯ
Підприємство та його успішність сьогодні залежить від його
спроможності переформовувати свою бізнесову модель та проєктування
процесів управління. Від цього напряму залежить його ефективне
фунціонування, як підприємства. Важливим аспектом пов’язаним з
спроможністю трасформувати свою бізнесову модель є стратегічна
гнучність, тобто здатність підприємства передбачати кризи та вміння
стратегічно вирішувати їх.
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Бізнес-моделлю можна назвати реальний опис бізнес-процесів. Тобто,
бажану або вже існуючу модель підприємства [1].
Будувати бізнес-модель допомагають такі основні методи:
- функціональний - базується на операції, згідно якої бізнес-процес
зображується, як функція, що перетворює входи цього процесу на виходи.
Характерною особливістю цього методу є те, що він розмежовує дані
функціїї з тими, що їх обробляють;
- об’єктивно-орієнтовний - будує загальну схему взаємодії, яка базується
на інформації про умови та події безосередньо пов’язані з виконанням
функцій бізнес-процесу. Характерним для об’єктивно-орієнтованого підходу
є опис не об’єкта, а події.
Кожен з них має свої недоліки та переваги. Нариклад, при об’єктивнофункіональному підході можна більш чітко створити організаційну модель
підриємства та його організацію. Але це не завжди доречно, так як не всі
підриємства мають стійку структуру. У таких випадках краще
використовувати функціональний підхід так, як він пов’язаний з
використанням графіків та більш зрозумілий для виконавців [2].
На нашу думку, більш вдалим вибором підходу до моделювання
процесів підприємства є функціональний. Так як він пов’язаний з
використанням інформаційних технологій, які на даний момент допомагають
краще розуміти інформацію. Щоб правильно донести до виконавців бізнес
задач план моделювання використовують саме графічне представлення, яке
базується на функіональному підході.
Процес управління проєктами – застосування знань, методів до операцій
проєкту для повного виконня плану. Виконується за допомогою знань та
навчичок, які були накопичені з досвідом виконання та побудови вдалих
бізнес-моделей, тобто виконується за допомогою процесів.
Інформаційні технології надають змогу процесному підходу проєктами
безперервність управління, яка аналізується безпосередньо за допомогою
них [3].
Процеси проєкту тісно пов’язані між собою – один виходить в результат
іншого. Людиною, яка буде відповідати за процес проєкту називають
власником процесу. Його роль полягає не в тому, щоб створювати нову
бізнес-модель, а в тому, щоб вдало управляти створеною для споживача
додаткової вартості.
Виділяють два основних процеси пов’язаних з проєктом: управління
проєктом, життєвий цикл проєкту. Їх можна розбити на п’ять основних груп,
які характеризують різні функції управління проєктом:
- процеси ініціації – ухвалення рішення про початок виконання проєкту;
- процеси планування – визначення цілей і критеріїв успіху проекту.
Також розробка робочих схем їх досягнення;
- процеси виконання – координація людей та інших ресурсів для
виконання плану;
- процеси моніторингу і управління – визначення та коригування
головного плану та притрумування його задля узгодження, затвердження та
подальшого застосування;
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- процеси завершення – формальне виконання проекту і підведення його
до фіналу [4].
Процес управління в соціально-екномічних системах складається з двох
сфер економіки – управління або контролю і реальну. Перша, вивчає державу
і її територіальні утворення, а друга - фірми, підприємства і все те, що
пов’язане з соціально-економічними зв’язками. Між цими сферами
циркулюють потоки інформації, завдяки цьому компоненти взаємодії
забезпечують ринок.
Населення нашої країни, представники влади і бізнесу використовують
ІКТ лише на примітивному рівні. Щоб якось вирішити цю проблему потрібно
виконати такі пункти:
- по максимуму поширити інформаційні технології у сферах
адміністративного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених
та незахищених громадян, задля подальшої популяризації та використання.
Тому, що саме ці громадяни переважають в нашій країні та потребують
допомоги в оплаті рахунків та безготівковому розрахунку;
- поширення IT розробок серед громадськості, що стимулюватиме
прозорість діяльності влади та розвитку суспільства в цілому;
- удосконалення систем вищої, середньої та початкової освіти в IT
сферах. Щоб студент після закінчення ЗВО міг влаштуватись на роботу в
Україні, де в нього була б достойна заробітня плата та IT сфера, яка
розвивається.
- використання таких сервісів, як: національний портал відкритих
даних, онлайн-калькулятор для розрахунку субсидій, відстеження транспорту
онлайн, електронний кабінет платника податків [5].
Україна має потенціал у розвитку інформаціних технологій, але для
того, щоб зайняти хоч якесь місце у топі потрібно вживати заходи, які були
приведені вижче. Їх метою може стати також забезпечення комп’ютерної та
інтернет-грамотності серед громадськості. Держава має сама сприяти
поширенню інформаційних технологій задля впровадження та становлення їх
однією з ключових частин життя.
Список використаних джерел:
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В
ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ
При переробці харчових продуктів основними цілями є безпека
харчових продуктів, мінімальна обробка та висока якість продукції, хороша
контрольно-вимірювальна техніка, відповідне виявлення несправностей та
надійні методи онлайн-контролю в режимі реального часу. Сучасний рівень
автоматизації в харчовій промисловості був описаний як «острови
автоматизації».
Автоматизація - це використання технології, за допомогою якої процес
або процедура виконується без або дуже мало допомоги людини.
Рушійна сила для задоволення зростаючого попиту та зростання
апаратного та програмного забезпечення комп’ютера. Переробка продуктів
харчування є дуже трудомісткою, витрати на робочу силу становлять до 50
відсотків від вартості продукту. Однією з найважливіших перешкод в
автоматизації виробництва харчових продуктів є біологічні зміни розміру,
форми, однорідності сировини. Відсутність повної фізичної та хімічної
характеристики продуктів харчування. Механічні, термічні та сенсорні
властивості харчових матеріалів також вимагають конкретні обмеження
щодо характеру та обсягу етапів обробки. Матеріали, які не є чітко
визначеними за розміром чи формою, часто подаються у випадковій,
необмеженій орієнтації. Усунути надзвичайно повторювані та монотонні
завдання, що призвело до повторюваних травм від напруги робітників.
Потрібний кращий контроль якості через вишуканість споживача, вимоги до
маркування та вузькі межі якості. Виключити офлайн-контроль якості через
необхідність швидка корекція відхилень від технологічних стандартів,
специфікацій якості.
Виявлення сторонніх речовин та забруднюючих речовин у харчових
продуктах. Є різні види та рівні автоматизації в харчовій галузі:
- Фіксована автоматизація - при якій послідовність операцій з обробки
(або складання) фіксується конфігурацією обладнання. Програмована
автоматизація - виробниче обладнання розроблене з можливістю зміни
послідовності операцій з урахуванням різних конфігурацій продукту гнучка
автоматизація - розширення програмованої автоматизації, яка здатна
виробляти різноманітні вироби (або деталі), практично не втрачаючи часу на
перехід від одного продукту до іншого
- Комп’ютерна інтегрована система:
-Інтернет-датчики;
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-Робототехніка;
-Система комп’ютерного зору;
-Система обробки ділових даних комп’ютерне виробництво ,гнучке
виробництво, комп’ютерне проектування.
- Комп'ютерно-інтегроване виробництво - це широкий термін, що
описує комп'ютеризовану інтеграцію всіх аспектів проектування,
планування, виготовлення, розподілу та управління переваги:
-Координація та упорядкування даних.
- Виключення паперу та витрат, пов'язаних з його використанням.
- Автоматизувати зв’язок всередині заводу та збільшити його швидкість.
- Сприяти одночасному проектуванню.
- Інтернет-методи, інтегровані у виробничий процес, економлять час та
гроші, але в даний час обмежуються лише вимірюванням найпростіших
хімічних та фізичних параметрів, таких як рН, тиск та температура для
звичайних застосувань. Майбутня тенденція зосереджується на інтеграції
хімічних та біосенсорів до доступні онлайн-датчики.
-Застосування переваги:
-Онлайн-оцінка якості та контроль якості в режимі реального часу.
-Виявлення потоку.
-Класифікація спецій, фруктів та овочів.
-Заміна ручної праці.
-Високий рівень гнучкості та повторюваності відносно за низькою
вартістю
-Надійність.
-Підвищена точність
- Недоліки :
-Підвищення продуктивності.
-Покращення стійкості процесів або продукту .
-Збільшення послідовності випуску продукції.
-Зменшення прямих витрат та витрат людської праці.
-Скорочення часу обробки з високою корисність.
- Безпечніші умови роботи.
-Підвищена передбачуваність якості .
-Відстеження від кінця до кінця .
-Нижчий рівень кваліфікації робітників.
-Високі початкові інвестиції .
-Не підходить для продуктів з коротким життєвим циклом.
-Не економічно доцільно для малих галузей промисловості.
-Високий рівень автоматизації
Відмінні приклади автоматизації включають переробку та пакування
свіжих яєць та молочних продуктів . У галузі птахівництва автоматизація
пропонує автоматичний забій, вищипування, промивання, обезголовлення та
випорожнення тушок птиці з досить високою швидкістю. Інша комерційна
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операція - автоматична переробка риби. Він відокремлює їстівні частини
попереку поперечних скибочок тунця і сканує за допомогою системи
комп'ютерного зору, а контрольні сигнали передаються ріжучому плечу, який
потім відокремлює.
Отже, заводи харчової промисловості зараз використовують
робототехніку як економічно ефективне рішення автоматизації для більшого
обсягу виробництва, тим самим зменшуючи залежність від ручної праці.
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ
Величезні соціальні еволюційні перетворення, які відбуваються в
нашому світі, бурхливий науково-технічний прогрес вимагають від сучасної
людини значного вміння орієнтуватися в навколишньому світі, вимагають
нового бачення себе у змінених реаліях буття. Людина в усі часи свого
існування завжди прагнула бути творцем свого життя, ініціювати і
здійснювати практичні дії, процеси пізнання, спостереження, прогнозування
інші види специфічної людської активності та їх творчого осмислення, які
впроваджувалися з певними періодами розвитку мислення індивіда.
Оскільки, це стало поштовхом до пристосування усіх живих організмів,
зокрема людини до реалій сьогодення, то знання про розвиток мислення
відіграє важливу роль в житті кожної особи.
Зародженням цього проекту став перегляд фільму режисера Люка
Бессона «Люсі», оскільки в ньому багатогранно розкривається сенс
людського мислення, його розвиток та безпосереднє відношення часу, як
елементу системи життя. Зацікавившись такою темою часового простору у
всесвіті та розвитком мислення людини, як системи, цей проект став для
мене відкриттям першої сходинки у знаннях людства в цілому. Тому, саме
він спонукав обрати тему даного дослідження, що стосується проблеми
еволюції розвитку мислення в історичному аспекті.
Фундаментом людського мислення є нейронні зв’язки, оскільки вони
утворюються генетично під час ембріонального розвитку і змінюються в
результаті взаємодії із внутрішнім та зовнішнім світом [1].
Науковці зазначають, що розвиток мислення первісної людини
здійснювався за наступними принципами людства: інстинкт самозбереження,
принцип спостереження, принцип лідерства та виключення неможливого.
Оскільки, самозбереження — це прагнення системи або живого організму
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залишатися в чинній активній формі [2], то воно безпосередньо представляє
собою особливий тип вродженої специфічної складної поведінки, яка
запускається конкретними стимулами зовнішньої поведінки та формується за
допомогою нейронних зв’язків. Самозбереження в цій ситуації є розвинутою
самостійною системою організму, яка без відома самого індивіда
підлаштовується під конкретні видозміни та потреби людства.
Принцип спостереження відноситься до методу наукового дослідження,
що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному)
та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про
зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта [3]. Саме
спостереження може виявлятися у спогляданні за навколишнім світом та
впровадженні деяких систем у власне життя, що можна зустріти і в
сьогоденні.
Принцип лідерства виявляється в управлінській взаємодії, яка
ґрунтується на більш ефективному для даної ситуації поєднанні різних
джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних
цілей [4]. Зокрема, у стародавні часи, розвитку цього принципу слугувало
шанобливе ставлення до ватажків племен, які мали авторитет серед інших.
Виключення неможливого – це принцип при якому людина за минулою
сформованістю нейронних зв’язків, аналізуючи дії і події ззовні – здійснює
відкриття, виключаючи при цьому дії, які колись вважала недосяжними. Він
яскраво виявляється у розвитку певних дій, які раніше первісна людина з
певних причин не могла зробити, але згодом спростивши певні складові
дійшла до вирішення проблем, які поставали за умови страху перед кимнебуть чи чим-небудь.
А змушував людину пристосовуватися до новіших умов існування в
цілісному середовищі – час. Оскільки, він синтезує єдину структуру всесвіту
і є найважливішим елементом системи розвитку мислення, завдяки якому ми
можемо відслідкувати умовну діаграму розквіту людини до освоєння нових
нейронних зв’язків, в результаті чого проходила еволюція людства.
На сучасному етапі мислення людини є об'єктом дослідження багатьох
наук: психології, соціології, логіки [5], теорії штучного інтелекту та інших.
Тому зрозуміти та відтворити хронологію розвитку людського мислення не
так вже і складно.
Отже, розвиток мислення почався з появи першої людини та розвивався
відповідно до системи принципів, які формували структуру всесвіту.
Головним елементом якого є час, що дозволяє відслідкувати умовну діаграму
розквіту людини до освоєння нових нейронних зв’язків, в результаті чого
проходила еволюція людства.
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ТРЕНДИ У ГРАФІЧНОМУ ТА ВЕБ ДИЗАЙНАХ НА 2021-22 РОКИ
Розглянемо основні «гарячі» тенденції веб-дизайну, та графіки які
бажано знати:
1. Градієнти, жирні шрифти та типографіка і кольорові блоки;
2. Унікальні, зламані та асиметричні макети;
3. Окреслена типографіка;
4. «Кастомізовані», налаштовані ілюстрації та піктограми з іконками;
Деякі з цих тенденцій, з’явилися лише за останні кілька років. Оскільки
Інтернет продовжує розвиватися, ці тенденції розвиватимуться ще далі.
Смартфони та пристрої регулярно досягають все більшої швидкості обробки
інформації, суспільство все більше проводити час працюючи з Інтернетом,
ніж будь-коли раніше.
Розглянемо біль детально кожну з тенденцій. Приклади для кожного
тренду з сайту запозичені з сайту «Нагороди за дизайн, креативність та
інновації в Інтернеті» Awwwards.
Градієнти, жирні шрифти, типографіка і кольорові блоки. Минулого
року градієнти досить широко застосовувались в світі дизайну. Крім того,
з»явилвсь велика кількість нових кольорів, що супроводжуються сміливою
типографією. І навряд чи ця тенденція зміниться в 2021 році.

Рисунок 1 – Веб-сайт «Джекі» від Brave People з Awwwards
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На рисунку 1 представлено сайт «Джекі», який використовує великі
кольорові блоки з вражаючою сміливою типографіко. Цей веб-сайт є
прекрасним прикладом того, як поєднувати спрощену фотографію продукту з
цим сучасним трендом. Веб-дизайн використовує деякі елементи
мінімалізму, але створює стиль, унікальний для бренду. Естетика виходить і
за рамки дизайну веб-сайту, оскільки ви можете бачити ту ж тенденцію, що
застосовується до їх упаковки та друкованого матеріалу.
Унікальні, «зламані» та асиметричні макети. Графічні дизайнери
зазвичай дотримуються керівних принципів сітки регулярно. Для
непосвячених в графічному дизайні: сітка є базовою структурою дизайну, що
складається з перетину горизонтальних і вертикальних ліній. Слідування за
сіткою, як правило, призводить до створення гладких, візуально привабливих
макетів. У 2021 році веб-дизайнери ламають форму і експериментують з
макетами, які не слідують будь-якій структурі сітки.

Рисунок 2 – Веб-сайт «Whitetail Gin»
На рисунку 1 представлено веб-сайт «Whitetail Gin», який демонструє,
як красиво створити веб-сайт в стилі «зламаного» макета. Whitetail пішли на
експеримент і їм вдалося створити, власний цікавий, та сучасний стиль.
Окреслена типографіка. У 2018 році з’явились великі, сміливі заголовки,
які підкорюють тренди дизайну у Всесвітній Мережі. Окрім того, що ця
тенденція не згасає, вона починає ставати дещо застарілою для маркетологів.
Прагнучи, щоб бренди виділялися в морі однаковості, ми бачили появу
окресленої типографіки.

Рисунок 3 – Веб-сайт «ACES Бейсбол»
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Такий стиль одразу притягує увагу. Це особливо корисно при контрасті з
іншим шрифтом на сторінці. У наведеному на рис. 3 прикладі окреслений
текст служить акцентом до суцільного кольорового тексту. Очікуйте
побачити все більше і більше окресленого шрифту, коли ми опинимося у
2022 році.
«Кастомізовані», налаштовані ілюстрації та іконки. Немає нічого більш
нудного, ніж веб-сайт, заповнений під зав’язку стоковими фотографіями. Те
ж саме можна сказати і про стокові іконки та ілюстрації. Ось чому ми бачимо
все більше компаній, що створюють красу з допомогою власноруч зроблених
ілюстрацій та іконок. У цій тенденції існує широкий спектр налаштувань.
Він може бути таким незначним, як додавання логотипу до загальної
піктограми, або більш масштабним при використанні повномасштабних
кольорових ілюстрацій для кожного розділу сайту.

Рисунок 4 – Веб-сайт «Камден Таун Пивоварня»
Веб-сайт пивоварні Camden Town стежить за усіма трендами, що згадані
вище. Вони вирішили використовувати великі кольорові блоки по всьому
сайту з жирною типографією. Як спосіб виділити свій зовнішній вигляд ще
більше, вони розробили набір власних іконок для різних розділів по всьому
сайту. Кожна піктограма має узгоджений вигляд; В них використовується
спрощений значок з малою версією логотипу. У поєднанні з іншими
елементами веб-сайту це допомагає сформувати згуртований фірмовий
досвід для пивоварні.
Ось такими трендами в цьому році поповнився список кращих тенденцій
графічного та веб-дизайну. Буде цікаво подивитися, як ці тенденції
розвинуться наступного року. Ми перевіримо їх ще через рік, щоб побачити,
що змінилося, що залишилося, і що з’явилося нового в світі графічного
дизайну.
Список використаних джерел:
1. Іноземний сайт портал бізнесу та технологій Business 2 Community.
URL: https://www.business2community.com/
2. Сайт з нагородами за кращі дизайн проекти Awwwards. URL:
https://www.awwwards.com/
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АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Автоматизація фінансового аналізу з використанням інформаційних
технологій набуває неабиякої актуальності у наш час, адже саме їх
застосування є важливою стадією в управлінні фінансовим підрозділом
компанії. Використання автоматизованих інформаційних систем дозволяє
оптимізувати план роботи, швидко виробляти рішення та чітко маневрувати
фінансовими ресурсами, що обумовлює актуальність досліджень у даному
напрямку.
За допомогою інформаційних технологій значно підвищується
ефективність аналітичної роботи, оскільки постановка та рішення задач не
виконується вручну, або іншими звичними для нас методами. Застосування
обчислювальної техніки дає можливість керуючому вирішувати всі дії, не
відходячи від свого робочого місця, та одразу контролювати стадіями усіх
процесів.
Методика фінансового аналізу повинна відповідати таким вимогам, як
системність, результативність, ефективність, точність, оперативність та
динамічність. На основі виконання цих вимог забезпечується пізнання станів
керованого об’єкта і тенденцій його розвитку. Також суттєве значення має
формалізований опис задач аналізу, адже формалізація завдань полегшує їх
подальшу алгоритмізацію, висвітлює дійсну потребу у вихідних даних для
аналізу, усуває дублювання аналітичних задач та полегшує групування їх у
блоки для одночасної обробки [1].
Застосування інформаційних технологій підвищує ефективність
аналітичної роботи. Це досягається за рахунок скорочення термінів
проведення аналізу; більш повного охоплення впливу факторів на результати
господарської діяльності; заміни наближених або спрощених розрахунків
точними обчисленнями, постановки і рішення нових багатовимірних задач
аналізу, практично не здійсненних вручну і традиційними методами [2].
Комплексна автоматизація аналізу та прогнозування повинна
забезпечувати [3]:
 збереження
цілісності
(системності)
аналізу
за
умови
децентралізованої обробки інформації. У теорії аналізу господарської
діяльності вже створені основи системного комплексного аналізу, що
забезпечують функціональну, технічну, методичну та інформаційну
сумісність складових частин аналізу як єдиного цілого. Завдяки цьому
досягаються об’єктивність аналізу і його достовірність. В умовах
децентралізованої обробки інформації цілісність аналізу не руйнується, не
скасовується єдність цілей і завдань аналізу з точки зору його системних
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властивостей. Тому можна говорити про те, що розвиненої мережі
розподілених баз даних відповідає система розподілених завдань; однак
окремі завдання, проміжні результати і т.д., як би важливі вони не були,
повинні проходити через призму загальної системи комплексного аналізу, що
реалізує всі приватні задачі;
 поєднання процесу обробки інформації з процесом прийняття
рішення. Застосування автоматизованих систем дозволяє керуючому
вирішувати задачі аналізу безпосередньо на своєму робочому місці. Він веде
особистий контроль над усіма стадіями процесу обробки інформації, має
можливість оцінити отримані результати, використовувати їх для
обґрунтування прийнятих рішень;
 підвищення оперативності та дієвості аналізу. Автоматизований
аналіз перетворює підсистему аналітичного забезпечення управління
господарською діяльністю в постійно діючий фактор підвищення
ефективності виробництва за рахунок актуалізації всього інформаційного
фонду підприємства.
Узгоджену роботу всіх модулів інформаційної системи та їх взаємодії в
процесі аналізу та прогнозування показників діяльності підприємства
забезпечує програмне забезпечення автоматизованого робочого місця
аналітика. У складі програмного забезпечення виділяють загальне програмне
забезпечення та функціональне програмне забезпечення. Базовими
програмними засобами при створенні функціонального програмного
забезпечення автоматизованого робочого місця аналітика є програмні засоби
для підготовки текстів (текстові редактори або текстові процесори),
програмні засоби для підготовки табличних документів (табличні процесори
або електронні відомості), програмні засоби для автоматизації робіт зі
створення і ведення баз даних, пошуку необхідних відомостей для підготовки
різних документів [4].
Значне поширення на практиці отримали інтегровані пакети
функціонального програмного забезпечення, що включають в свій склад
текстовий процесор, електронні таблиці, СУБД, а також конкретний
командний файл налаштування програмного забезпечення на конкретний
режим обробки інформації. Це дозволяє організувати роботу економіста на
автоматизованому робочому місці в режимі «меню» з максимальним
урахуванням його професійних вимог, що поєднують цілісну обробку чисел,
текстів і графіків, а також іншої ділової інформації [5].
Автоматизоване робоче місце аналітика на базі інформаційних
технологій є техніко-технологічним засобом освоєння стратегічних
інформаційних ресурсів підприємства, що обумовлюють його здатність до
успішного розвитку. Автоматизоване робоче місце аналітика дозволяє
перевести дані про роботу підприємства з пасивної в активну форму,
перетворити їх в нові знання, в джерело нових підходів і рішень,
матеріалізуючи інформацію у підвищення ефективності виробництва [6].
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У рамках автоматизованого робочого місця аналітика весь
інформаційний фонд підприємства функціонує у формі бази даних, бази
знань і програмних засобів. Бази даних являють собою фактографічні дані
про господарську діяльність. Їх основою є бази знань, а також методи та
методика аналізу. Програмні засоби утворюють інструмент автоматизованого
виконання аналітичних завдань для інформаційного обслуговування
господарської діяльності.
Таким чином, на основі наведеного вище можна відмітити, що
сучасний рівень інформатизації суспільства зумовлює використання новітніх
технічних, технологічних, програмних засобів в різних інформаційних
системах економічних об’єктів. При цьому, основними вимогами до
комп’ютерного аналізу є своєчасне і повне задоволення обчислювальних та
інформаційних потреб фахівця при проведенні аналізу, мінімальний час
відповіді на аналітичні запити, можливість внесення коректив у методику
розрахунків та у форми відображення кінцевого результату, простота діалогу
в системі людина-машина, а також можливість представлення вихідної
інформації в табличній та графічній формах.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЯДЕРНА ШКОДА»
З самого початку промислового використання ядерної енергії в центрі
уваги співтовариства ядерних держав і міжнародних відповідних організацій
постало питання розробки та забезпечення правових гарантій та захисту
інтересів потерпілих від ядерних інцидентів, вирішення цивільно-правових
проблем відшкодування ядерної шкоди [1, с.58].
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Правовим підґрунтям міжнародного цивільно-правового механізму
відшкодування ядерної шкоди є перша «Паризька конвенція про
відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії»
затверджена 29 липня 1960 року. У даній конвенції ще не було визначення
ядерної шкоди, а було позначення ядерного інциденту, тобто будь-яка подія,
яка завдає збитки в результаті радіоактивних властивостей з токсичними
вибуховими та іншими небезпечними властивостями ядерного палива або
радіоактивних продуктів.
У Віденській конвенції «Про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду» від 21 травня 1963 року вперше згадується таке поняття, як ядерна
шкода. Стаття 1 даної конвенції визначає, що ядерна шкода – це смерть або
тілесне ушкодження; втрата майна або шкода майну; економічні втрати.
Однією з ознак інтеграційних процесів приєднання України та
підписання нею ряду міжнародних договорів в галузі ядерної та радіаційної
безпеки став вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.
Чорнобильська катастрофа стала однією з найбільших техногенних
катастроф у світі. Вона назавжди змінила життя значної частини населення
України та сусідніх з нею держав [2, с.179].
Ураховуючи масштаби катастрофи та велику кількість опромінень,
дана трагедія призвела до тяжких змін у стані здоров’я населення України за
час, що минав після катастрофи, найважливішими слід уважати: незадовільні
умови життя більшості громадян України, проблеми пов’язані з
водопостачанням, неякісними продуктами харчування, якістю медичної
допомоги та соціального забезпечення населення [3, с.176].
Визначення терміну «ядерна шкода» в міжнародному ядерному праві
має тривалу історію і час від часу змінювалося в зв’язку з прийняттям нових
правових актів. Оскільки Україна приєдналася до Віденської конвенції 1963
р., то за Протоколом про внесення доповнень до Віденської конвенції про
цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 12 вересня 1997 р. [3, с.171]
Україна підтвердила свою прихильність принципам культури ядерної
безпеки і забезпечення їх виконання на практиці (тобто безпечна робота
АЕС, а не робота АЕС взагалі), готовність до відкритого діалогу з
конкретних питань безпеки ядерних установок та пошуку оптимальних
рішень згідно зі статтею 6 Конвенції навіть у випадку, якщо подальша
експлуатація певного блоку не може бути безпечною, ніхто не збирається
примушувати Україну до зупинки цього блоку, поки для цього не створені
певні економічні та соціальні передумови.
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що в визначенні ядерної шкоди
був досягнутий значний прогрес, зокрема, в частині 2 Статті 313 чинного
Цивільного Кодексу України визначається що ядерна шкода – це шкода,
заподіяна особі або майну радіоактивними властивостями або поєднанням
радіоактивних властивостей з токсичними, вибуховими та іншими
небезпечними властивостями ядерного палива, радіоактивних продуктів
ядерного судна або їх відходів, а також витрати, проведені з метою
відвернення шкоди або зменшення її розміру.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗМІНИЛИ МЕДИЦИНУ
ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ
Важливість, яку технології набули у світі медицини, є фактом. Ми
бачимо, як ця сфера більше, ніж інші, значною мірою отримує користь від
нових досягнень.
Кажуть, що майбутнє медицини йде паралельно з цифровим, роблячи
медичні практики набагато ефективнішими та швидшими. В даний час
завдяки програмному забезпеченню, створеному для галузі охорони здоров’я,
можна зберігати великий обсяг дуже корисних та відповідних даних про
пацієнтів. Маючи ці дані, співвідносні та протиставлені між собою, набагато
легше та надійніше точно знати, яке лікування застосовувати до кожного
пацієнта.
Крім того, не можна заперечувати, як легко інтегрувати технологічні
системи в лікарні. Вони працюють над тим, щоб поліпшити якість пацієнта, і,
в свою чергу, вони приділяють більше уваги своєму здоров’ю, щоб завдяки
певним програмам контролювати та вести свої випадки.
Розглянемо 5 технологій, які змінили медицину.
Телемедицина: передача медичної інформації через комунікаційні
мережі, завдяки якій пацієнти у віддалених та віддалених місцях можуть
отримувати медичну допомогу. Відеоконференції - це дуже вигідний спосіб
доповнити місцеві медичні послуги. Телемедицина дуже допомагає в
інтерактивних процесах між професіоналами, пацієнтами та обладнанням.
Комунікація: технологічні інновації сприяють спілкуванню між
організаціями охорони здоров’я. Щоб співпрацювати між собою,
професіонали негайно просуваються до поширення своїх знань на місцях.
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Використовуються онлайнові дискусійні платформи, наради в режимі
реального часу, негайний доступ до всіх електронних записів з будь-якого
відділу тощо, що означає кращий процес ведення справи для кожного
пацієнта.
Велика кількість даних приносить користь всій галузі медицини від
наукових досліджень. Для професіоналів у цій галузі це спосіб завжди бути в
курсі подій та бути в курсі тенденцій, методів та нових технологій, що
з’являються та вдосконалюються. Порівнюючи випадок одного пацієнта з
випадком тисяч інших, фактори ризику та лікування, яке слід дотримуватися,
можна більш швидко і автоматично визначити. Дослідження перетворює ідеї
на щось реальне.
Мобільні програми: за допомогою них пацієнти можуть легше та
негайно керувати своїм здоров’ям та самопочуттям. Додатки керують їх
обстеженнями, надають їм безпечний доступ до своїх результатів та іншої
загальної медичної інформації.
Робототехнічні процедури: Завдяки роботизованій хірургії делікатні
операції (такі як неврологічні та серцеві) отримували більшу точність.
Окуляри зі змішаною реальністю, такі як Google, відкрили новий сценарій
знань та можливостей.
Майбутнє медицини
За підрахунками, протягом десяти років ми зможемо побачити більше
медичних досягнень, ніж у минулому столітті. Ми зробимо гігантські кроки
завдяки збору даних, штучному інтелекту, програмам і, перш за все, новому
технологічному баченню, застосованому до зміни парадигми охорони
здоров’я.
Уже є розмови про те, що в майбутньому медицина буде набагато більш
персоналізованою, без таких загальних методів лікування. Маючи процедури,
які більше відповідають індивідуальній реальності, ви збільшите
ефективність. Наприклад, 3D-принтери вже відкрили світ, коли йдеться про
допомогу суспільству. Той факт, що органи можуть бути виготовлені,
зупинить очікування на трансплантацію серед багатьох інших речей.
Зрозуміло, що майбутнє медицини включає технології. Оскільки
добробут не є тенденцією, це питання здоров’я, і про здоров’я краще дбати
завдяки технологіям.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 3D-ДРУКУ
Технології не стоять на місці, і, якщо фільми у 3D форматі вже досить
тривалий час присутні у нашому житті, то 3D-друк лише зараз стає масовим
явищем, але вже став обов'язковою складовою сучасного процесу
виробництва.
3D-друк, також званий адитивним виробництвом, - це сімейство
процесів, що виробляє об’єкти шляхом додавання матеріалу шарами, що
відповідають послідовним перерізам тривимірної моделі. Пластики та
металеві сплави - це найбільш часто використовувані матеріали для 3Dдруку, але можна використовувати майже будь який матеріал - від бетону до
тканини.
Існує справжня історія тривимірного друку: виробництво добавок - не
нова техніка. Але чи знаєте ви, яка перша технологія коли-небудь була
розроблена? Стереолітографія, або SLA! Перші спроби були зроблені
французькою командою інженерів у складі Алена Ле Мето, Олів'є де Вітте та
Жана-Клода Андре. Через відсутність ділової перспективи від проекту
відмовились. Але в той же час Чарльз Халл також зацікавився цією
технологією і подав перший патент на SLA в 1986 році. Він заснував
корпорацію 3D Systems, а в 1988 році випустив SLA-1, їх перший
комерційний продукт. У 90-х роках були розроблені основні технології, такі
як технологія моделювання плавленого осадження (FDM), і основні суб'єкти
сектору також почали діяти протягом цього десятиліття. Починаючи з 2000
року, розвиток адитивного виробництва відбувається ще швидше, і щороку
знаходять нові додатки: медичний 3D-друк, 3D-друковані машини, механічне
застосування 3Dдрук. Ця технологія відкриває нові можливості у кожному
секторі. Більш докладно про застосування 3D-друку ми побачимо далі в цій
статті.
Впровадження3Dдруку досягло критичної маси, оскільки ті, хто ще не
інтегрував виробництво добавок десь у своєму ланцюжку поставок, зараз є
частиною постійно зменшуваної меншості. Там, де 3D-друк був придатний
лише для створення прототипів та одноразового виготовлення на ранніх
стадіях, зараз він швидко трансформується у виробничу технологію. Більша
частина поточного попиту на 3D-друк має промисловий характер. Acumen
Research and Consulting прогнозує, що світовий ринок 3Dдруку досягне
41 млрд. доларів до 2026 року. Розвиваючись, технології 3D-друку судилося
перетворити майже кожну велику галузь та змінити спосіб життя, роботи та
ігор у майбутньому.
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До переваг 3D-друку належать:
1) на замовлення, економічно вигідне створення складної геометрії;
2) доступні стартові витрати;
3) повністю налаштовується;
4) ідеально підходить для швидкого створення прототипів;
5) дозволяє створювати деталі зі специфічними властивостями.
Ця технологія дозволяє легко створювати геометричні деталі на
замовлення, де додаткова складність не вимагає додаткових витрат. У деяких
випадках тривимірний друк дешевший за методи субтрактивного
виробництва, оскільки не використовується додатковий матеріал.
Оскільки форми не потрібні, витрати, пов'язані з цим виробничим
процесом, відносно низькі. Вартість деталі безпосередньо залежить від
кількості використаного матеріалу, часу, необхідного для виготовлення
деталі, та будь-якої подальшої обробки, яка може знадобитися.
Оскільки процес заснований на автоматизованих конструкціях (САПР),
будь-які зміни продукту легко зробити, не впливаючи на виробничі витрати.
Оскільки технологія дозволяє проводити невеликі партії та проводити
власне виробництво, цей процес ідеально підходить для створення
прототипів, а це означає, що вироби можна створювати швидше, ніж за
допомогою традиційних технологій виробництва.
Незважаючи на те, що пластмаси та метали є найпоширенішими
матеріалами, що використовуються для 3D-друку, існує також можливість
для створення деталей із спеціально підібраних матеріалів із бажаними
властивостями. Так, наприклад, деталі можуть створюватися з високою
термостійкістю, водовідштовхуванням або вищою міцністю для конкретного
застосування.
До недоліків 3D-друку можна віднести:
1) Може мати меншу міцність, ніж при традиційному виробництві:
Хоча деякі деталі, наприклад, виготовлені з металу, мають відмінні
механічні властивості, багато інших деталей із 3D друком є більш крихкими,
ніж ті, що створені традиційними технологіями виготовлення. Це пов’язано з
тим, що деталі будуються пошарово, що зменшує міцність на 10-50%.
2) Збільшена вартість при великому обсязі:
Великі виробничі серії дорожчі при 3D-друці, оскільки економія від
масштабу не впливає на цей процес, як це робиться з іншими традиційними
методами. За оцінками, при прямому порівнянні однакових деталей 3D-друк
є менш економічно вигідним, ніж обробка з ЧПУ або лиття під тиском понад
100 одиниць, за умови, що деталі можуть бути виготовлені звичайними
способами.
3) Обмеження точності:
Точність друкованої деталі залежить від типу машини
або
використовуваного процесу. Деякі настільні принтери мають менші допуски,
ніж інші принтери, що означає, що кінцеві деталі можуть дещо відрізнятися
від конструкцій. Хоча це можна виправити за допомогою пост-обробки, слід
враховувати, що деталі з 3D-друком не завжди можуть бути точними.
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4) Вимоги до подальшої обробки:
Більшість деталей із 3D-друком вимагають певної форми подальшої
обробки. Це може бути шліфування або загладжування для створення
необхідної обробки, видалення опорних стійок, які дозволяють нарощувати
матеріали у визначеній формі, термічна обробка для досягнення конкретних
властивостей матеріалу або остаточна механічна обробка.
Завдяки багатофункціональності процесу, 3D-друк застосовується в
різних галузях промисловості, наприклад:
1) Аерокосмічна
3D-друк використовується в аерокосмічній (і астрокосмічній) галузі
завдяки здатності створювати легкі, але геометрично складні деталі, такі як
бліки. Замість того, щоб будувати деталь із декількох компонентів, 3D-друк
дозволяє створювати предмет як цілісний компонент, зменшуючи час
виготовлення та втрату матеріалу.
2) Автомобільна
Автомобільна промисловість прийняла тривимірний друк завдяки
зменшенню ваги та витрат. Це також дозволяє швидко виготовити прототипи
нових або замовлених деталей для тестового або дрібносерійного
виробництва. Так, наприклад, якщо певна деталь більше не доступна, її
можна виготовити як частину невеликого замовного циклу. Крім того,
предмети або прилади можна надрукувати за одну ніч і вони готові до
тестування перед більшим виробничим циклом.
3) Медична
Медичний сектор знайшов застосування для 3D-друку у створенні
імплантатів та пристроїв на замовлення. Наприклад, слухові апарати можна
швидко створити з цифрового файлу, який відповідає скануванню тіла
пацієнта. 3D-друк також може значно зменшити витрати та час виробництва.
Загальновизнано, що 3D-друк буде революційною силою у виробництві,
будь то позитивною чи негативною. Незважаючи на занепокоєння щодо
підробки, багато компаній вже використовують цю технологію для
багаторазового виробництва складних компонентів, наприклад в
автомобільному та аерокосмічному виробництві. Оскільки 3D-принтери
стають більш доступними, вони неминуче будуть використовуватися для
місцевого дрібного виробництва, значною мірою ліквідуючи ланцюги
поставок для багатьох видів продукції. Споживчі одиниці для домашнього
використання стануть більш доступними та простими у використанні , що
дозволить кінцевим користувачам просто завантажити дизайн продукту, який
їм потрібен, та роздрукувати його. Звичайна обробна промисловість матиме
серйозні проблеми пристосуватись до цих змін. Однак можливості для
технологій та інжинірингу явно величезні, а творчі можливості в дизайні
продукції та формуванні друкарських матеріалів майже нескінченні.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасний світовий простір невпинно охоплює процес діджиталізації.
Таким чином відбувається перехід усіх галузей існування людства з офлайну
до онлайн режиму. Дана тенденція не оминула й сфери господарювання.
Завдяки впровадженню цифрових технологій, значно підвищується
продуктивність підприємств, налагоджуються відносини зі споживачами,
зростають темпи конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Нинішні цифрові процеси спрямованні на оперативне впровадження
учасниками ринку інноваційних технології, які трансформують вже діючі
бізнес-моделі, що в результаті допомагає, отримувати надприбуток. Отож,
можна впевнено сказати, що сьогодні здійснення господарської діяльності в
мережі Інтернет займає вагоме місце поряд з її традиційною формою. Проте
впровадження новітніх програм, обладнання та ІТ-інструментів, окрім
переваг, має суттєві недоліки, які потребують негайного вирішення.
Перша проблема пов’язана із нормативним закріпленням діджиталізації
в законодавстві. Господарський кодекс, один з основних законів, що регулює
господарську діяльність, не враховує особливості використання
інформаційно-комунікаційних технологій [1]. Стан інформатизації в Україні,
загальні принципи державної політики у сфері інформатизації визначаються
Концепцією Національної програми інформатизації, схваленою Законом
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [2].
Б. Тетерятник з цього приводу висловлюється, що сучасний стан
господарсько-правового регулювання досліджуваної сфери в Україні може
бути відзначений як такий, що перебуває на стадії становлення загальних
уявлень
про
механізми
правового
забезпечення
відповідних
трансформаційних процесів і характеризується, на жаль, уповільненими
темпами реального законодавчого супроводу пов’язаних із ними змін у сфері
господарювання [3, с. 66].
В свою чергу, вважаємо, що задля правового забезпечення сучасних
форм господарської діяльності має бути створений цілком новий підхід до
врегулювання даного питання, адже традиційні господарсько-правові
інститути вже не можуть належним чином забезпечити законодавчий
супровід відносинам пов’язаним із таким видом діяльності, які нині
формуються під впливом інформаційно-комунікаційних технологій.
Друга проблема зосереджена на необхідності опанування учасниками
господарських відносин відповідних цифрових навичок, що, власне, створює
попит на спеціалістів, які допоможуть розібратись із сучасною віртуальною
платформою.
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Зважаючи на можливий невідворотній ефект діджиталізації на ринку
праці, зростання технологічно інтенсивного бізнесу вже призвело до попиту
на діджитал-фахівців по всьому світу. Однак існують занепокоєння, що
швидка автоматизація може зменшити кількість необхідної робочої сили, що
означатиме, що фахівці середнього класу, які зараз працюють у переважно
фінансовій, юридичній та бухгалтерській сфері [4, с. 20].
С. Туль додає, що в сучасних умовах господарювання, які
характеризуються швидким упровадженням цифрових технологій в усі сфери
життя, уряд будь-якої країни світу має володіти відповідним
інструментарієм, що забезпечує процеси прийняття рішень у питаннях
формування цифрової економіки та діджиталізації ринку праці. У зв'язку із
цим особливого значення набувають питання забезпечення розвитку
інструментів оцінки рівня діджиталізації економіки і розроблення
відповідних заходів, спрямованих на підвищення їх digital-потенціалу,
збереження і розвиток конкурентних переваг [5, с. 17].
На нашу думку, освоєння нових навичок суб’єктами господарювання,
включаючи органи влади, що діють або так чи мають зв'язок з даною
галуззю, пришвидшить процес віртуалізації господарської діяльності, яка має
суттєвий вплив на економічне зростання нашої держави.
Третя проблема виникає внаслідок підвищення конкурентоспроможності
підприємства, що одночасно має як переваги, так і загрози чи деякі ризики,
які можуть обернутися неприємними наслідками при їх ігноруванні.
З цього приводу спеціалісти в галузі права С.В. Андрос та Сі Цо Чан
слушно зазначають про те, що багато підприємств, які надають послуги з
діджіталізації, можуть користуватися непоінформованістю ринку і
специфікою послуг, які надаються з боку замовників, що призводить до
завищення вартості проекту. З огляду на вказане, завчасно треба визначити
очікуваний результат від діджіталізації, порівнявши його з витратами на її
впровадження [6, с. 7].
Існують певні складнощі у впровадженні диджіталізації, адже фактично
налагоджений, працюючий бізнес-процес може виявитися великою
перешкодою при перекладі його в цифрове поле, що може призвести до
появи погрішностей, і в цілому до недотримання звичного ходу речей. Отже,
необхідно реально оцінювати кожну конкретну ситуацію і розуміти, до яких
проблем може привести стрімке реформування бізнес-процесів при
переведенні їх у цифрове поле [6, с. 7]
Загалом, враховуючи все вищесказане, варто зазначити, що наведені
проблеми не є вичерпними. Діджиталізація сфери господарювання
знаходиться на стадії становлення, тому потребує більш детального
дослідження його науковцями. Як ми бачимо, приведення вихідних
елементів для провадження господарської діяльності до цифрової форми
поки що має певні недоліки, проте сьогодні інформаційні технології вже є
невід’ємною складовою під час виникнення та забезпечення господарських
відносин в цілому.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Через необхідність прийняття рішень з багатокритеріального вибору в
невизначених умовах сфера державного управління має свої особливості.
Удосконалення системи управління державними установами у напрямку
забезпечення якості та ефективності надання суміжних функцій та послуг
вимагає не тільки глибоких теоретичних та методологічних досліджень, але й
використання сучасних методів системного аналізу.
Особливо цікавими є роботи таких вчених як: М. Кендел, Н. Моісеєв, Т.
Сааті [2], Б. Мільнер та інші.
Критерієм вибору методу є кількість та якість інформації. Для
вирішення задач прийняття рішень із багатьма критеріями існує багато
методів: методи зведення критеріїв до одного (методи головної компоненти,
комплексного критерію, справедливого компромісу, аналізу Парето) та
методи дослідження психологічних особливостей (теорія корисності, методи
теорії нечітких множин, методи ранжування багатокритеріальних
альтернатив).
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Складні управлінські задачі в державній сфері мають багатокритеріальне
спрямування. Наявність декількох цілей, кількісна невизначеність критеріїв
досягнення цілей, складність взаємозв'язків різних факторів, недостатній
обсяг об'єктивної вихідної інформації не дає можливості побудувати
визначені економіко-математичні моделі, які в простих завданнях дають
змогу знайти оптимальне рішення. Оскільки оптимальний варіант рішення
визначити вдається рідко, то звичайно вибирається кращий варіант, тобто
найбільш доцільний у даних умовах. При виборі такого варіанта особливого
значення набуває суб'єктивна інформація, одержувана із якого-небудь
джерела або шляхом опитування експертів, від знання, професійного досвіду
й здатностей яких залежить ступінь близькості прийнятого варіанта рішення
до оптимального.
Саме для вирішення слабко структурованих проблем використовується
методологія системного аналізу. Розглянемо технологію застосування
системного аналізу до рішення складних завдань.
Процедура прийняття рішень складається із таких основних етапів:
1. Формулювання проблемної ситуації.
2. Визначення цілей.
3. Визначення критеріїв досягнення цілей.
4. Побудова моделей для обґрунтування рішень.
5. Пошук оптимального варіанта рішення.
6. Узгодження рішення.
7. Підготовка рішення до реалізації.
8. Підтвердження рішення.
9. Управління реалізацією рішення.
10. Перевірка ефективності рішення [1].
Особливий інтерес при прийнятті рішень у задачах державного
управління становить застосування методу “аналізу ієрархій”.
Традиційний метод аналізу ієрархій був запропонований Т. Сааті. У
методі використовується дерево критеріїв, у якому спільні критерії
поділяються на критерії приватного спрямування. Для кожної групи
критеріїв визначають коефіцієнти важливості.
Альтернативи також порівнюються між собою за окремими критеріями.
Засобом визначення коефіцієнтів важливості критеріїв та альтернатив є
попарне порівняння. Результат порівняння оцінюється за бальною шкалою.
На основі таких порівнянь обчислюють коефіцієнти важливості критеріїв,
оцінки альтернатив і знаходять спільну оцінку як зважену суму оцінок
критеріїв.
Метод відрізняється простотою й дає гарну відповідність інтуїтивним
поданням. Основними недоліками методу є:
- велика кількість інформації;
- обмеження на кількість одночасно порівнюваних альтернатив (бажано
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не більше 9; це пов'язане із установленим психологами фактом, що звичайній
людині важко здійснювати раціональний вибір, якщо число об'єктів вибору
перевищує 7 ± 2 [2]);
- неможливість повного опису невизначеності системи переваг осіб, що
приймають рішення;
- неможливість використання у випадку декількох осіб, що приймають
рішення, і мають конфліктуючі системи переваг.
Для вибору системи захисту інформації в сфері державного управління
характерна велика кількість критеріїв, які, як правило, конфліктують між
собою (наприклад, ціна - якість), а вибір конкретної архітектури системи
захисту інформації є складною, багатопараметричною, оптимізаційною
задачею, яка значною мірою залежить від системи переваг особи або осіб, що
здійснюють вибір [4].
Задачі
вибору
оптимальної
системи
захисту
інформації
характеризуються такими критеріями: К - ступінь захисту; К2 - ціна; К3 складність у обслуговуванні. Звідси бачимо, що серед груп критеріїв
(факторів) не потрібно виділяти одну найвагомішу, адже всі вони майже
рівнозначно впливають на формування і визначення інтегрального показника
і потребують пильної уваги при врахуванні їх впливу.
Причому, якщо об'єктивно на основі наявної інформації неможливо
визначити одну оптимальну альтернативу, метод дає змогу скорочувати
множину початкових альтернатив і у підсумку отримувати підмножину
потенційно оптимальних і непорівнюваних альтернатив.
Отже, метод аналізу ієрархій Т Сааті становить універсальний
інструмент арсеналу системного аналізу. Його основою є компромісне
дослідження і вибір найбільш вірогідних шляхів (сценаріїв) вирішення
проблем, на які впливають різноманітні фактори, і за цього відсутні
безпосередні аналітичні залежності, що їх пов'язують.
Список використаних джерел:
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Сучасні підприємства обробляють багато інформації, але часто не мають
реальної видимості того, як вона виробляється, зберігається та здійснюється
доступ до неї, що призводить до потенційних вад безпеки. Визначення
безпеки документа (або його відсутність) дуже широке, і його слід
розглядати з точки зору життєвого циклу документа, особливо стосовно:
порушень даних, неструктурованих даних, незахищених файлів, відмови
людей та несанкціонованого доступу до сховища. Як не дивно, більшість
порушень безпеки є внутрішніми, а не зовнішніми. Хоча зазвичай це
спричиняється людською помилкою, а не зловмисництвом, найважливіші
загрози походять з боку самої компанії.
Один із способів мінімізувати ризик безпеки – обмежити доступ до
потенційно конфіденційних документів. Не кожному в організації потрібно
знати певні види інформації. Тільки уявіть, яку шкоду може спричинити
витік записів працівників, номерів соціального страхування, заробітної плати
та моделей компенсацій. Для цифрових документів доступ може бути
обмежений захистом паролем та належними методами шифрування.
Тому підхід до захисту електронного документообігу повинен бути
комплексним. Необхідно чітко оцінювати можливі загрози і ризики систем
електронного документообігу (СЕД) і можливі втрати від реалізованих
загроз.
Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, вимога
щодо
захисту
якої
встановлена
законом,
в
інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах повинні
обов’язково виконуватися наступні процедури:
 автентифікація – процедура встановлення належності користувачеві
інформації в системі пред’явленого ним ідентифікатора;
 ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі, як
правило за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої
апріорної інформації про нього, яка сприймається системою [1, с. 84].
Система ідентифікації та аутентифікації користувачів є невід’ємним і
важливим елементом системи захищеного електронного документообігу.
Можна констатувати, що загальними задачами для організації захисту
електронних даних на основі систем ідентифікації та аутентифікації є:
жорстка ідентифікація та аутентифікація користувачів для організації
доступу до інформаційно важливих ресурсів, що захищаються; обмеження
доступу до конфіденційної інформації і персональних даних; блокування
несанкціонованого доступу; забезпечення доступності публічної інформації.
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Тут необхідно загострити увагу на методах ідентифікації та
аутентифікації користувачів комп’ютерних систем. Найпоширеніший з них,
звичайно, парольний. Головна перевага парольної ідентифікації – це простота
реалізації й використання. Основні проблеми, які сильно знижують
надійність даного способу – це людський чинник. Справа в тому, що
більшість людей використовують ненадійні ключові слова, які легко
підбираються. Тому деякі фахівці в області інформаційної безпеки радять
використати довгі паролі, що складаються з випадкового сполучення букв,
цифр і різних символів.
Апаратний (електронний) принцип ідентифікації ґрунтується на
визначенні особи користувача по якомусь предмету чи ключу, що перебуває
в його ексклюзивному користуванні. На даний момент найбільше поширення
одержали два типи пристроїв: різноманітні карти (проксіміті-карти, смарткарти, магнітні карти і т.д.) та так званні токени (tоkеn), які підключаються
безпосередньо до одного з портів комп’ютера. Головною перевагою
застосування апаратної ідентифікації є досить висока надійність. Але
серйозною небезпекою у випадку використання апаратної ідентифікації є
можливість крадіжки зловмисниками токенів або карт у зареєстрованих
користувачів. Також вони можуть бути втрачені, передані іншій особі,
дубльовані [2].
Максимально надійний спосіб ідентифікації та аутентифікації –
біометричний, при якому користувач ідентифікується за своїми
біометричними даними (це може бути відбиток пальця, сканування сітківки
ока, голос і т.д.). Проте в цьому випадку вартість рішення вища, а сучасні
біометричні технології ще не настільки досконалі, щоб уникнути помилкових
спрацьовувань або відмов.
Ще один важливий параметр ідентифікації та аутентифікації – кількість
факторів, що враховуються. Тобто, цей процес може бути однофакторним
або багатофакторним, коли для визначення особи користувача застосовується
відразу кілька параметрів [3]. Також можливе комбінування різних методів:
парольного, апаратного і біометричного. Втім, сьогодні найчастіше
використається тільки одна пара: парольний захист і токен. Впровадження
комбінованих систем збільшує кількість ідентифікаційних ознак і тим самим
суттєво підвищує рівень безпеки і захисту систем електронного
документообігу.
Захист документів – один з найважливіших аспектів безпеки в кожному
бізнесі. На жаль, побудова Політики безпеки документів може бути
трудомістким і складним процесом. Таким чином, підхід до захисту
електронного документообігу має бути комплексним. Необхідно тверезо
оцінювати можливі загрози та ризики систем електронного документообігу і
величину можливих втрат від загроз. Захист СЕД не зводиться лише до
захисту документів і розмежування доступу до них. Важливими є питання
захисту апаратних засобів системи, персональних комп’ютерів, принтерів та
інших пристроїв; захисту мережевого середовища, в якому функціонує
система, захист каналів передачі даних і мережевого устаткування, можливе
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виділення СЕД в особливий сегмент мережі. Комплекс організаційних
заходів відіграє важливу роль на кожному рівні захисту. Погана організація
може звести нанівець усі технічні заходи, які досконалі вони б не були. При
виборі засобів захисту слід оцінити реальні втрати від розголошення або
спотворення інформації та співставити з вартістю засобів охорони.
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СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
В умовах цифровізації усіх сфер людського життя поняття електронного
документа набуває важливого значення. Сутність його полягає у тому, що це
певний документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних
даних із дотриманням усіх обов’язкових реквізитів, що містяться у ньому.
Такий документ створюється, передається, зберігається та перетворюється
інформаційними засобами у візуальну форму.
Природно, що поняття електронного документа використовується, у
першу чергу, у сфері електронного документообігу, а також, є основою для
багатьох інших гуманітарних та технічних наук. Хоча дане поняття є широко
вживаним у повсякденному житті, вивчення цієї категорії є недостатнім.
Серед вітчизняних науковців це поняття вивчали такі вчені, як: Г. Асєєв,
І. Бачило, О. Градов, М. Дутова, Я. Карев, Т. Кулик, А. Чучковська,
А. Шамраєв та інші.
Електронний документ має певні ознаки, до яких відносять [1, с.19]:
- залежність від технічно-програмних продуктів;
- наявність широкого спектру інформаційного відображення;
- відокремленість форми електронного документа від його змісту, тобто
документ може зберігатися в кількох різних файлах;
- наявність зовнішніх посилань, які не завжди можуть контролюватись
авторами;
- фізичні носії електронних документів не гарантують довготривале їх
зберігання тощо.
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Електронний документ виконує певні функції, такі як:
- забезпечення ефективного управління із застосуванням автоматичних
методів контролю;
- доступ працівників до загальної інформаційної бази;
- комунікація всередині підприємства, установи, організації за
допомогою засобів передавання документа в електронному вигляді;
- забезпечення усіх видів інформаційних обмінів із зовнішнім
середовищем.
Кожен електронний документ має свій життєвий цикл, який складається
з процесів, що відбуваються одразу після його створення, аж до його
ліквідації або довгострокового зберігання. У життєвому циклі електронного
документа зазвичай виділяють 5 основних етапів. Перший етап – це
підготовка, тобто створення документу або доопрацювання його після
отримання документу засобами зв’язку. Другим етапом є реєстрація
документа, тобто оформлення реєстраційної картки з відомостями про нього.
На наступному етапі відбувається рух документа, тобто його передавання
мережею персональних комп’ютерів, що реалізується шляхом автоматизації
потоку робіт. Виконання та контроль – це четвертий етап, на якому документ
використовують відповідно до його призначення та здійснюють перевірку.
Останнім етапом є архівування, тобто виконані документи відправляються на
постійне зберігання до електронного архіву.
Правовий статус електронного документа регулюється нормативними
актами України. Юридична чинність електронного документа наступає лише
при наявності кваліфікованого електронного підпису – він є обов’язковою
складовою, що служить для цифрової ідентифікації особи, яка є автором
документа. Але згідно Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» [2] електронна форма документу не може
використовуватися як оригінал: при прийнятті спадщини, коли документ
повинен бути створений в єдиному оригінальному примірнику та в інших
випадках, які передбачені законом. Проте зазначена норма швидше за все
скоро втратить свою чинність, оскільки Україна щороку стає ближчою до
побудови цифрової держави, поступово переходячи до режиму «без паперу».
Зокрема, навіть цифрові паспорти та посвідчення водія отримали таку ж
юридичну силу, як і їхні фізичні аналоги, і це вже закріплено на
законодавчому рівні [3].
В цілому, за останні рокі в Україні закладено правове підґрунтя для
широкого впровадження електронного документообігу. У жовтні 2017 року
ухвалений, а з листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про
електронні довірчі послуги» [4], у зв’язку з чим протягом трьох останніх
років досить ґрунтовно оновлені нормативні акти у сфері електронного
документообігу, які стосуються органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми
власності. Зокрема, затверджено нові Вимоги у сфері електронних довірчих
послуг та Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
електронних довірчих послуг, Порядок використання електронних довірчих
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послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах та організаціях державної форми власності. Набули
чинності постанови Кабінету Міністрів України: «Деякі питання організації
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»,
«Деякі питання документування управлінської діяльності»; накази
Державного агентства з питань електронного урядування України: «Про
затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в
органах державної влади», «Про затвердження форматів електронних
повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів» тощо [5]. Ще багато законопроектів,
які стосуються питань електронних довірчих послуг, електронного
документообігу, електронної ідентифікації та внесення змін до діючих
законів, знаходяться на розгляді у Верховній Раді України. Все це
відбувається з метою імплементації законодавства Європейського Союзу у
сфері електронних довірчих послуг, цифрового урядування та електронної
демократії, а також взаємного визнання кваліфікованих електронних
довірчих послуг.
Кваліфікований електронний підпис, який надає юридичної значимості
електронному документу, на який він накладений, може зберігатись на
захищених та незахищених носіях. До незахищених носіїв ключової
інформації можна віднести так звані «файлові» носії, які допускають
копіювання електронного підпису: наприклад, USB-флешка або компактдиск, файлове сховище комп’ютера, хмарне сховище даних тощо. До
захищених носіїв ключової інформації слід віднести захищені USB-носії
(токени), SIM-карти мобільних телефонів (MobileID) та ID-картки.
Отже, розглядаючи поняття електронного документа, можна
стверджувати, що в час усіляких інновацій та розвитку «зелених» технологій
саме електронний документ набуває все більшого правового значення. Але
юридична чинність електронного документа наступає за певних умов з
обов’язковою наявністю електронного підпису та з використанням
відповідних захищених засобів електронної ідентифікації.
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СПОСОБИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОСВІТІ І НАУЦІ
Освітні технології (зазвичай скорочені як EduTech, або EdTech) - це
поєднане
використання
комп’ютерного
обладнання,
програмного
забезпечення та теорії та практики освіти для полегшення навчання. Під
абревіатурою EdTech іноді також мають на увазі галузь компаній, що
створюють освітні технології.
Окрім практичного освітнього досвіду, освітні технології базуються на
теоретичних знаннях з різних дисциплін, таких як комунікація, освіта,
психологія, соціологія, штучний інтелект та інформатика. Вона охоплює
декілька областей, включаючи теорію навчання, комп’ютерне навчання,
онлайн-навчання та m-навчання, де використовуються мобільні
технології [1].
Різні педагогічні перспективи або теорії навчання можуть враховуватися
при розробці та взаємодії з освітніми технологіями. Теорія електронного
навчання вивчає ці підходи. Ці теоретичні перспективи згруповані у три
основні теоретичні школи чи філософські рамки: біхевіоризм, когнітивізм та
конструктивізм. Сучасна конструкція цього типу додатків включає оцінку за
допомогою інструментів когнітивного аналізу, які дозволяють визначити, які
елементи оптимізують використання цих платформ.
У студента, якому електронне навчання допомагає або замінює інше
навчання та методичні видання, дуже швидко змінюється підходи до
навчання, починаючи від постійного навчання від нуля до повного онлайн
дистанційного навчання. Для класифікації ступенів використання технологій
використовуються різні описові терміни. Наприклад, «гібридне навчання»
або «змішане навчання» може приєднатись до навчальних посібників та
ноутбуків, або може приєднатися до підходів, у яких традиційний час у класі
скорочується, але не виключається, а замінюється діючими онлайннавчаннями. «Розподілене навчання» може відмінити або компонент
електронного навчання гібридного підходу, або повністю онлайн
дистанційне навчання в різних середовищах.
Навчальні засоби інформації та інструменти можуть бути використані
для:
 підтримки структурування завдань: допомога в тому, як виконати
завдання (процедури та процеси);
 доступ до баз знань (допомогти користувачеві знайти необхідну
інформацію);
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альтернативні форми подання знань (декілька подань знань, наприклад,
відео, аудіо, текст, зображення, дані) [2].
Система управління навчанням або система управління навчальними
ресурсами - це програмне забезпечення, призначене для оптимізації
управління навчанням під керівництвом інструкторів. Подібно до планування
корпоративних ресурсів (ERP), це інструмент бек-офісу, який спрямований
на впорядкування всіх аспектів навчального процесу: планування (план
навчання та прогнозування бюджету), логістика (планування та управління
ресурсами), фінанси (відстеження витрат, прибутковість ), звітності та
продажів комерційних навчальних закладів [3]. Система управління
навчанням може бути використана для планування інструкторів, майданчиків
та обладнання через графічні програми, оптимізувати використання ресурсів,
створювати план тренінгу та відстежувати залишки бюджетів, створювати
звіти та обмінюватися даними між різними командами [4].
Хоча системи управління навчанням зосереджені на управлінні
інструкторським тренінгом, вони можуть пройти LMS. У цій ситуації LMS
керуватиме наданням та оцінкою електронного навчання, в той час як
система управління навчанням буде керувати ІЛТ та плануванням бюджету,
логістикою та звітністю.
Отже, як було сказано вище, освітні технології - це поєднане
використання комп’ютерного обладнання в навчальному процесі. Освітні
технології базуються на теоретичних знаннях з різних дисциплін. Таким
чином, вони відносяться до всіх дійсних та надійних прикладних наук про
освіту. Також ми з’ясували, що це процес інтеграції технологій у освіту.
Звернімо ще увагу на те, що системи управління навчанням зосереджені на
управлінні інструкторським тренінгом.
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РИНОК
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
На початку ХХІ ст. в умовах загострення глобальної конкуренції
імперативом забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів
світового господарства в довгостроковій перспективі стає процес створення
та нарощення інноваційних конкурентних переваг. Сьогодні ключовим
фактором економічного зростання і підвищення рівня життя населення
країни виступає не її забезпеченість природними ресурсами, а наявність
конкурентоспроможних наукомістких секторів промисловості, що знижує
потенційний ризик виникнення зовнішньополітичної залежності держави
через вичерпання її ресурсів, в тому числі інформаційних. Саме у цьому
контексті потрібно розглядати необхідність побудови і функціонування
ефективної національної інноваційної системи країни та актуальність
інноваційного забезпечення українських компаній, які мають всі шанси стати
учасниками процесу глобалізації ІТ. Засновниками концепції глобалізації ІТ
вважаються Б. Лундвалл, К. Фрімен та Р. Нельсон. Подальше дослідження
теоретичних основ функціонування глобалізації інноваційних систем
здійснено у працях таких іноземних науковців, як Д. Норт, Х. Едкіст, Б. Годін
та ін. Серед вітчизняних наукових робіт за даною тематикою потрібно
виділити праці Л. Федулової, Л. Антонюк, Н. Іванової, В. Іванова, В.
Онищенка.
Інформаційні технології стали рушійною силою в сучасній економіці.
Кожна бізнес функція і форма спілкування здійснюється через постійно
мінливе ІТ-середовище. Раніше тільки великі промислово розвинені країни,
отримували великі вигоди від ведення бізнесу з іншими країнами. Сьогодні,
навіть країни, що розвиваються, можуть відчути плоди таких відносин.
Причиною цього є глобалізація інформаційних технологій. В останні роки
інформаційні технології стрімко розвиваються майже у всьому світі.
Сучасні тенденції такі, що у сфері бізнесу викликає необхідність
глобалізації між великими організаціями-лідерами. Якщо компанія
представляє інтереси своєї країни на світовому ринку, але не бере учать у
глобалізаційних процесах, її діяльність не матиме бажаного успіху. Зрештою,
інтегрувати вітчизняні компанії в світову інформаційну спільноту реально,
адже є безліч засобів вести інформаційну діяльність – наприклад, проводити
відео-конференції з партнерами по усьому світу. В наші часи інформаційні
технології дозволяють проводити онлайн-конференції таким чином, що
складається враження, ніби партнери знаходяться в офісі разом з вами. Отже,
глобалізація у сфері ІТ стимулює інтенсивне економічне і технологічне
просування в різних галузях держави. Розуміючи, на яких проблемах
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компанії потрібно зосередитися в кризових і нестабільних умовах, потрібно
робити ставки на розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури, яка,
в свою чергу, буде стимулювати зростання ІТ як всередині, так і поза межами
нашої країни. Для того, щоб інтегрувати будь-який інформаційний процес
або компонент бізнесу за кордон, треба зосередитися на основних ідеях і
вимогах будь-якого бізнесу. Тобто, підприємства повинні використовувати
одні і ті ж критерії для вивчення зарубіжних компаній, як вони це роблять
при оцінці місцевих ринків, а рішення стосовно аутсорсингу має
застосовуватись тільки тоді, коли результати такого рішення матиме
стратегічні переваги, які відповідають цілям компанії.
Україна повинна продовжувати вживати заходи щодо виправлення
становища в деяких областях, таких як скорочення небажаної бюрократії, яка
завжди була перешкодою на шляху розвитку ІТ. Більше зусиль має бути
спрямовано на розвиток інфраструктури, тому вона є більш сприятливою для
іноземних інвестицій. Великі українські ІТ-компанії, яких, на жаль, дуже
мало, мають взяти напрям на глобалізацію ІТ з більш розвиненими країнами і
переймати в них позитивний досвід.
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ШИФРУВАННЯ, СИМЕТРИЧНЕ ТА АСИМЕТРИЧНЕ
Однією з найдавніших форм науки, якою займалася людина, є
шифрування. З доісторичних часів до сучасності це стосується основного
прагнення людини замаскувати або захистити певну конфіденційну
інформацію від цікавих очей. Це риса, яка сьогодні вважається абсолютно
необхідною для виживання. Це досягається методом символів, заздалегідь
розставлених відправником і одержувачем, так що повідомлення може
прочитати лише призначений одержувач, який має правильний ключ для
розгадування його справжнього значення. Основна проблема шифрування
полягає в тому, наскільки сильною чи складною є схема шифрування,
оскільки все зводиться до управління ключами. Проблема полягає в
таємному обміні ключами.
73

Взагалі, що таке шифрування? Шифрування - це спосіб обробки даних,
щоб лише уповноважені сторони могли зрозуміти інформацію. У технічному
плані це процес перетворення зрозумілого для читання відкритого тексту в
незрозумілий текст, також відомий як зашифрований текст. Якщо говорити
простіше, то для шифрування використовуються дані, які можна прочитати, і
змінюються так, що вони видаються випадковими. Для шифрування потрібно
використовувати криптографічний ключ: набір математичних значень, з
якими погоджуються як відправник, так і одержувач зашифрованого
повідомлення [1].
Більш простими словами, шифрування використовує алгоритми для
перемішування даних, які ви хочете зашифрувати. Вам потрібно мати
випадково сформований ключ перед тим, як надіслати повідомлення або дані
людині в приймальному кінці, за допомогою якої вона може їх
розшифрувати. Уявіть, ви за допомогою ключа закріпили на коробці замок,
що містить важливі документи. Ви надсилаєте цю скриньку своєму другові.
У нього такий самий ключ, як у вас, за допомогою якого він може
розблокувати його та отримати доступ до цих важливих документів. Але в
цифровому світі все це робиться в електронному вигляді [2].
Шифрування давно використовується військовими та урядами для
сприяння таємному спілкуванню. Зараз воно широко використовується для
захисту інформації в багатьох видах цивільних систем. Наприклад, Інститут
комп’ютерної безпеки повідомив, що в 2007 році 71% опитаних компаній
використовували шифрування деяких своїх даних під час передачі, а 53%
використовували шифрування деяких своїх даних, що зберігаються.
Шифрування може використовуватися для захисту даних "у спокої", таких як
інформація, що зберігається на комп'ютерах та пристроях зберігання
(наприклад, флеш-накопичувачі USB). Протягом останніх років надходило
безліч повідомлень про конфіденційні дані, такі як особисті записи клієнтів,
про їх викриття через втрату або крадіжку ноутбуків або резервних
накопичувачів; шифрування таких файлів у спокої допомагає захистити їх,
якщо заходи фізичної безпеки не вдаються. Цифрові системи управління
правами, які запобігають несанкціонованому використанню або відтворенню
захищеного авторським правом матеріалу та захищають програмне
забезпечення від зворотного проектування, - ще один дещо інший приклад
використання шифрування даних у стані спокою.
Шифрування також використовується для захисту даних у дорозі,
наприклад, дані, що передаються через мережі (наприклад, Інтернет,
електронна комерція), мобільні телефони, бездротові мікрофони, бездротові
домофонні системи, пристрої Bluetooth та банківські автомати. Протягом
останніх років надходить чимало повідомлень про перехоплення даних під
час транзиту. Дані також повинні шифруватися при передачі через мережі
для захисту від прослуховування мережевого трафіку неавторизованими
користувачами.
У криптографічних системах існує два основних типи ключів - це
симетричний ключ і відкритий ключ (також відомий як асиметричний
ключ) [3].
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Симетричне шифрування - це тип шифрування, де для шифрування та
дешифрування електронної інформації використовується лише один ключ
(секретний ключ). Суб'єкти, що спілкуються за допомогою симетричного
шифрування, повинні обмінятися ключем, щоб він міг бути використаний у
процесі дешифрування.
Існує два типи алгоритмів симетричного шифрування:
- Блокові алгоритми. Встановлені довжини бітів шифруються в блоках
електронних даних із використанням певного секретного ключа. Оскільки
дані шифруються, система зберігає дані у своїй пам’яті, коли вона чекає
повних блоків.
- Алгоритми потоку. Дані шифруються в міру потоку, а не зберігаються
в пам'яті системи [4].
Асиметричне шифрування також відоме як криптографія з відкритим
ключем, що є відносно новим методом порівняно з симетричним
шифруванням. Асиметричне шифрування використовує два ключі для
шифрування простого тексту. Секретні ключі обмінюються через Інтернет
або велику мережу. Це гарантує, що зловмисні особи не зловживають
ключами. Важливо зазначити, що кожен, хто має секретний ключ, може
розшифрувати повідомлення, і саме тому асиметричне шифрування
використовує два пов’язані ключі для підвищення безпеки. Відкритий ключ
надається у вільному доступі кожному, хто, можливо, захоче надіслати вам
повідомлення. Другий закритий ключ тримається в таємниці, щоб лише ви
могли його знати.[5]
Різниця між симетричним та асиметричним шифруванням:
- Симетричне шифрування використовує єдиний ключ, який надається
людям, яким потрібно отримати повідомлення, тоді як асиметричне
шифрування використовує пару відкритих ключів і закритий ключ для
шифрування та дешифрування повідомлень під час спілкування.
- Симетричне шифрування є старою технікою, тоді як асиметричне
шифрування є відносно новою.
- Асиметричне шифрування було введено, щоб доповнити невід'ємну
проблему необхідності спільного використання ключа в симетричній моделі
шифрування, усунувши необхідність спільного використання ключа за
допомогою пари публічно-приватних ключів.
- Асиметричне
шифрування займає відносно більше часу, ніж
симетричне шифрування.
На сьогоднішній день, шифрування дуже важливе, так як завдяки ньому,
люди можуть надійно захищати свої дані, до яких ніхто не повинен мати
доступу. Підприємства використовують шифрування, для того, щоб
захищати корпоративні таємниці, уряди – захищають секретну інформацію, а
люди користуються шифруванням для захисту особистої інформації.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Цифровізація та діджиталізація усіх сфер людського життя вимагає
перегляду підходів до ведення звичних справ. Те, що ще недавно вважалось
фантастикою, завдяки прогресу в області комп’ютерних технологій стало
реальним.
Документування є складовою процесів управління і прийняття
управлінських рішень, що суттєво впливає на оперативність та якість
менеджменту. Очевидними є наступні проблеми організацій з традиційним
документообігом [1]:
− документи губляться;
− накопичується безліч документів, призначення і джерела яких
незрозумілі;
− до інформації можуть мати доступ сторонні особи;
− значні витрати часу на пошук потрібних документів та формування їх
у тематичні добірки;
− створення декількох копій одного і того ж документа – на папір та
копіювання витрачаються додаткові кошти;
− значні витрати часу на підготовку та узгодження документів, а також
їх доставку адресатам тощо.
Процес прийняття управлінських рішень складається з одержання
інформації, її переробки, аналізу, підготовки й прийняття рішення і залежить
від документаційного забезпечення управління. Якщо в організації не
налагоджена чітка робота з документами, то, як наслідок, погіршується й
саме управління.
Питання організації та автоматизації документообігу розглядаються в
працях таких вчених: Г. Асєєв, М. Величкевич [2], А. Кадан, Я. Колеснікова,
К. Копняк [1], М. Круковський, І. Курташова, В. Писаренко, Н. Прилипко,
М. Фролов, М. Цивін та ін., проте цифрові трансформації економіки
вимагають продовження наукових та практичних досліджень у сфері
електронного документообігу та вивчення проблем його впровадження в
організаціях з метою їх уникнення.
Основною метою впровадження електронного документообігу є
створення в організації повноцінної розвиненої системи документообігу,
управління потоками робіт, контроль виконавчої дисципліни, зокрема
механізмів
для
виконання
технологічно-інформаційних
процесів
опрацювання документів та організації контролю цих процесів [3].
76

Процес автоматизації документообігу є досить складним і трудомістким,
але, у підсумку, дуже важливим для ефективної діяльності будь-якого
підприємства. Деякі підходи до автоматизації документообігу небезпечні,
оскільки можуть призвести до серйозних проблем в управлінні і навіть
дезорганізації діяльності системи. Зокрема, введення електронного
документообігу дає змогу знизити кількість служб, зайнятих роботою з
документами, що безперечно відіб’ється на скороченні кадрового складу в
організації [2].
В цілому усі проблеми з впровадження електронного документообігу
можна поділити на організаційні, економічні, технічні, законодавчі та
проблеми безпеки.
Організаційні проблеми тісно пов’язані із людським фактором:
− недостатня мотивація працівників до роботи з новою системою;
− консерватизм персоналу, побоювання прозорості власної діяльності
для керівництва після впровадження системи електронного документообігу в
організації;
− низький рівень цифрової компетентності персоналу;
− небажання навчатись і підвищувати кваліфікацію;
− неповне або помилкове визначення завдань, які постають перед
системою;
− часті структурні зміни в організації, слабка формалізація бізнеспроцесів.
До економічних проблем можемо віднести: необхідність вкладання
значних коштів; віддаленість у часі економічного ефекту від впровадження
системи; паралельне існування традиційних «паперових» систем
документообігу і систем електронного документообігу, що фактично лише
збільшує кількість роботи діловодних служб та нейтралізує економічний
ефект від впровадження системи електронного документообігу.
Для вирішення технічних проблем керівництву необхідно створити
якісну інфраструктуру в організації, продумати інтеграцію систем
електронного документообігу із вже існуючими інформаційними системами
та платформами, правильно здійснити аналіз документообігу з метою його
автоматизації, добре орієнтуватись у величезному розмаїтті програмних
засобів, які існують на ринку. Все це має відбуватись із залученням
професіоналів.
До законодавчих проблем можемо віднести відставання нормативноправової та інструктивно-методичної бази підтримки електронного
документообігу. Але варто зазначити, що протягом п’яти останніх років в
Україні значно зміцнена законодавча база підтримки електронного
документообігу. Це сприятиме поступовому руху нашої держави до єдиного
європейського простору електронних довірчих послуг, цифрового
урядування та електронної демократії, а також взаємного визнання юридично
значимого електронного документообігу.
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Однією з проблем, пов’язаних із впровадженням систем електронного
документообігу, є необхідність забезпечення юридичної сили електронних
документів. Крім того, важливою є процедура відбору електронних
документів для архівного зберігання. Постає проблема захисту та
довгострокового зберігання електронних документів в архівах, підтримка їх в
актуальному стані та забезпечення доступу до них. В цьому контексті слід
звернути увагу на питання, пов’язані з розмежуванням прав доступу
користувачів до інформації та захистом інформації в системах електронного
документообігу на основі електронної ідентифікації. Наприклад, працівник,
що працює на ділянці занесення в програму даних про надходження запитів
від громадян, не повинен мати можливості ознайомлюватися з інформацією,
робота з якою не передбачена його посадовими обов’язками [4]. По-друге,
необхідно забезпечувати захист електронного документа та його реквізитів
від випадкових чи навмисних змін після його затвердження/узгодження та
набрання юридичної сили, а також захист електронного документа під час
його зберігання в електронному архіві.
Цифрові технології дедалі більше присутні в усіх сферах нашого життя.
Впровадження та експлуатація систем електронного документообігу в
організаціях вимагає продуманих та спланованих дій з боку керівництва,
інакше це не дасть істотних удосконалень та навіть може порушити
ефективні та дієві «ручні процеси». Проте великою помилкою будуть
намагання перевести всі паперові процеси та ручні регламенти роботи з
документами в електронні. Від деяких просто слід відмовитись в процесі
реінжинірингу діловодних, адміністративних та бізнес-процесів.
Список використаних джерел:
1. Копняк К.В., Костунець Т. А. Автоматизація документообігу як
складова підвищення ефективності діяльності підприємства. ЕКОНОМІКА.
ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2017.
№11. С. 57-68.
2. Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Електронний
документообіг, тенденції та перспективи. Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». 2010. № 689: Інформаційні системи
та мережі. С. 44-53.
3. Копняк К.В., Покиньчереда В.В. Електронний документообіг в
публічному управлінні: проблеми впровадження, переваги та перспективи.
Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №10. URL:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1798 (дата звернення: 15.04.2021).
4. Охріменко Г.В. Основні проблеми впровадження електронного
документообігу
в
системі
менеджменту
підприємства.
URL:
https://eprints.oa.edu.ua/1416/

78

Микола Романов, Радислав Піскун, 2 курс, група ІСТ-21д
Науковий керівник: Наталія Добровольська,
к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОВЕДІНКА ФІРМ НА КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ
Сьогодні структури ринку в окремих країнах, регіонах, галузях
виробництва є досить різноманітними, проте це різноманіття зводиться до
поєднання декількох типів економічних ситуацій, що розрізняються
можливостями окремих продавців і покупців впливати на формування
ринкової ціни товару.
У сучасній економічній теорії розрізняють чотири основні типи ринково
ї структури: чисту(досконалу) конкуренцію, чисту монополію, монополістич
у конкуренцію і олігополію.
Серед сучасних науковців проблемі підприємницької конкуренції
присвячені праці А. П. Градова, А. Ю. Юданова, Р. А. Фатхутдінова та ін. Під
конкуренцією вони розуміють “суперництво, боротьбу за досягнення
найкращих результатів у будь-якій сфері діяльності”, “боротьбу між
окремими виробниками продукції за найбільш вигідні умови її виготовлення та
збуту” [1].
Слід зазначити, що фірма будь-якого типу максимізує прибуток
(різницю між виручкою і витратами), досягаючи обсягу випуску, при якому
гранична виручка дорівнює граничним витратам (МR = МС).
Для обчислення економічного прибутку будь-якої фірми потрібно мати
інформацію про витрати, ціну та обсяг виробництва. Оскільки ціна фіксована
і задається ринком об’єктивно, то можна прийти до такого висновку, що
основним фактором, який визначає обсяги випуску-витрати, на що впливає
закон спадної віддачі. Порівнюючи сукупні витрати з виторгами на обсязі
випуску і ринкову ціну з граничними і середніми витратами фірма приймає
такі рішення: виробляти продукцію чи ні, якщо так, то скільки а також
визначає, що стане результатом діяльності.
Розуміння раціональної поведінки виробника підказує, що у
короткотривалому періоді фірмі слід виготовляти продукцію тільки тоді,
якщо вона отримує прибуток, або ж коли сума збитків менша аніж витрати.
Одним з основних типів ринкової структури є ринок досконалої конкуренції.
Ринок досконалої конкуренції характеризується наявністю вільного
ціноутворення, однорідного товару багатьох продавців, які не можуть
вплинути на дійсну ціну, змінюючи об’єм виготовлення продукції. Це
зумовлено тим, що кількість таких реалізаторів є дуже великою і доля
кожного з них в загальному об’ємі стрімко летить до 0, а рішення одного з
підприємців зменшити обороти, або взагалі припинити виготовлення ніяк не
вплине на ринок він його просто не відчує [2].
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Рисунок 1 – Максимізація прибутку фірмою на ринку досконалої
конкуренції
Проте проблема максимізації прибутку при досконалій конкуренції є
актуальним питанням. Адже головним завданням діяльності фірми є
максимізація прибутку (мінімізація збитків). Тому вона повинна вибрати
оптимальний обсяг виробництва продукції, при якому прибуток стає
максимальним, відповідає рівності середніх і граничних витрат МR = МС
(для умов досконалої конкуренції, де МR = Р, це рівність набуває вигляду
МС = Р).
Розглянемо ситуацію максимізації прибутку фірмою на ринку
досконалої конкуренції (Рисунок 1).
Оптимальним обсягом випуску, при якому дотримується рівність
МR=МС, є Q '. Саме при ньому крива граничних витрат МС перетинає в
точці А криву попиту D, яка при досконалій конкуренції являє криву
граничної виручки МR. При випуску рівному Q 'величина валової виручки
TR складе Р Q' (площа відповідного прямокутника на нижньому графіку і
висоту, рівну TR ', на верхньому).
Величина середніх витрат при випуску Q 'складе АТС'. Відповідно,
загальні витрати будуть рівні АТС '· Q' (площа прямокутника зі сторонами
АТС 'і Q' на нижньому графіку і висоту, рівну ТС ', на верхньому).
Різниця між значеннями TR 'та ТС' складе максимально можливу
величину прибутку підприємства.
Слід звернути увагу на те, що прибуток максимізується, коли кути
нахилу кривої валової виручки ( α ) і валових витрат ( β ) рівні.
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Економічна теорія стверджує, що у будь-якого бізнесу одне основне
завдання - отримати максимальний прибуток на довгостроковому етапі. У
той же час відповідно до теорії основ менеджменту управління комерційною
діяльністю має на меті максимізувати багатство акціонерів. У разі малого
бізнесу найчастіше компанією керує власник. Більшість прийнятих рішень
відбувається з метою короткостроковій максимізації прибутку. Саме така
політика позбавляє ці фірми ресурсів для розвитку.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХАРЧОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Сучасна харчова промисловість вимагає від майбутніх технологів не
тільки знання традиційних професійних методів та прийомів, а й сучасних
інформаційних технологій. Це пов’язано зі зміною підходів до виробництва
та підвищення вимог до безпечності харчових продуктів. Аналізуючи останні
публікації вітчизняних авторів звертаємо увагу на те, що більшість розглядає
інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності менеджменту та
управління під час виробництва та збуту харчової продукції. Такий підхід
відображено в роботах вітчизняних дослідників зокрема, Є. Сусь, О.
Алтухова, О. Амоші, В. Бойка, З. Варналія, В. Гейця, В. Гончарова, О.
Гордєєва, Т. Мостенської, Б. Пасхавера, М. Сичевського, Л. Федулової, Л.
Шинкарук, М. Якубовського. Виходячи за рамки стандартного уявлення про
приготування їжі, передові технологи починають роботу у ряді областей
розвитку технологій, що включають робототехніку, інформаційні системи,
біопереробку, передові системи розділення та сенсорні системи, приділяючи
особливу увагу застосуванню інформаційних технологій. При цьому
змінюється, як технічна база, так і програмне забезпечення.
Перш за все трансформуються підходи до створення технологій, що
здатні керувати процесами виробництва харчової продукції. Наприклад в
США та Ізраїлі для отримання більш якісної та дешевої сировини для
продуктів харчування поширюється технологія «Food Computer», яку
розробляє К. Харпер. Простими словами, це цифрована система виробництва
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продуктів харчування, що створює контрольоване середовище, ідеальне для
ведення сільського господарства за допомогою роботизованого контролю та
керованих кліматичних систем. Цієї ідеї дотримуються науковці UCD Food
Chilling & Computerized Food Technology (FRCFT). FRCFT -це міжнародно
визнаний центр удосконалення досліджень та освіти в галузі харчової
промисловості. Основна наукова діяльність центру включає в себе вивчення
процесів та систем охолодження, якості та безпеки харчових продуктів,
моделювання та оптимізації біопроцесів, а також технології комп'ютерного
зору (гіперспектральні зображення). Особливо інноваційні дослідження,
проведені компанією UCD FRCFT щодо вакуумного охолодження м'яса,
перевірки якості піци через комп'ютерне бачення та інтерактивного
спостереження для продовження терміну зберігання фруктів та овочів.
Харчова промисловість перебуває у першій десятці галузей,
використовуючи системи комп'ютерного бачення для контролю якості. З
автоматизованими системами візуального огляду, що стають дедалі більш
прийнятними на комерційній основі, ми можемо спостерігати, як технології
аналізу зображень змінюють процес виробництва продуктів харчування тут і
зараз. Досягнення машинного навчання (згорткова нейронна мережа,
підтримка векторних машин тощо) дозволяють створювати програмне
забезпечення, здатне більш розумно виконувати класифікацію функцій та
об'єктів, виявлених у зображенні. Завдяки подальшому вдосконаленню
технологій аналізу зображень, харчова промисловість може сподіватися, що в
майбутньому ще більше візуальних контрольних завдань буде автоматично.
Введення в роботу різних програмних засобів та їх застосування в процесі
виробництва харчової продукції допомагає компаніям підвищувати якість та
швидкість доставки продукції до споживача.
Завдяки подальшому вдосконаленню технологій аналізу зображень,
харчова промисловість може сподіватися, що в майбутньому ще більше
завдань виробництва буде автоматизовано. Таким чином, в усьому світі йде
активна розробка та впровадження платформ, які змінюють підхід до
виробництва харчової продукції. Введення в роботу різних програмних
засобів та їх застосування в процесі виробництва харчової продукції
допомагає компаніям підвищувати якість та швидкість доставки продукції до
споживача.
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Комп’ютерна графіка є однією з найпопулярніших сфер використання
персонального комп’ютера в наші дні, і цією роботою займаються не лише
професійні художники.
У різні компанії час від часу доводиться подавати рекламні листівки та
буклети. Підприємства можуть керувати своїми сильними сторонами та
демонструвати споживачам більш дизайнерську рекламу, використовуючи
комп’ютерну графіку.
Комп’ютерна графіка - це область графічної діяльності, в якій
комп’ютери
разом
із
спеціальним
програмним
забезпеченням
використовують засоби для створення редагування зображень, а також для
цифрово-візуальної інформації, отриманої з реального світу з метою
подальшої обробки та зберігання.
Векторна графіка представляє зображення, як сукупність основних
геометричних елементів.
Векторні зображення у форматі дають свободу для редагування.
Зображення можна масштабувати, обертати та деформувати, не залишаючи
залишків. Також простіше імітувати тривимірність у векторній графіці.
Справа в тому, що будь-яке таке перетворення насправді здійснюється таким
чином: частина видаляється, тобто замінюється новий. Математичний опис
векторного креслення залишається незмінним, лише значення деяких
змінних, наприклад коефіцієнтів.
При перетворенні растрового зображення вихідні дані є лише описом
набору пікселів, тому виникає проблема із заміною меншого пікселя на
більший або більший на менший. Найпростіший спосіб - змінити кілька
пікселів на кілька пікселів одного кольору. Детальні методи використання
алгоритмів інтерполяції, в яких задаються нові пікселі, який колір і код у
випадку нового пікселя.
Масштабування аналогічним чином виконується в Adobe Photoshop. У
той же час не кожне зображення можна представити як сукупність основних
елементів. Цей спосіб презентації добре працює з діаграмами. Він
використовується для масштабованих шрифтів та ділової графіки. Він дуже
часто використовується для створення мультфільмів і лише відео з різним
змістом. Растрова графіка завжди працює з двовимірним масивом пікселів.
Кожному пікселю присвоюється значення яскравості, кольору,
прозорості або поєднання цих значень. Растрове зображення складається з
декількох рядків та одного стовпця. Растрові зображення можна зменшити
83

лише без особливих втрат, хоча деякі деталі зображення потім назавжди
зникають, що відрізняється у векторному поданні. Збільшення растрових
зображень стає видом збільшених квадратів того чи іншого кольору, які
раніше були пікселями. Ми можемо представити будь-яке зображення у
растровій формі. Однак у цього методу є свої недоліки: більше пам'яті,
необхідної для роботи з зображеннями, втрати при редагуванні.
Фрактальний графічний об’єкт, окремі елементи якого успадковують
властивості структур вищого рівня. Оскільки більш детальний опис менших
елементів слідує простому алгоритму, такий об’єкт можна описати лише за
допомогою кількох математичних вправ. Ви можете використовувати
фрактали для опису цілих класів зображень, для детального опису яких
потрібно відносно мало пам'яті. З іншого боку, фрактали погано
перемикаються між зображеннями поза цими класами.
Псевдографіка, псевдографічні символи - це ряд символів, які
включаються при введенні символів у комп’ютерний шрифт і які вказують
основні графічні елементи. Псевдографічні символи реалізовані у форматі
(наприклад, матриця 8 × 12 точок) і доповнюють буквено-цифрові символи та
службові символи в такому наборі. Основними характеристиками
псевдографіки є графічне оформлення інтерфейсу програми та тексту.
Псевдографи також часто використовуються, коли передача, зберігання та
візуалізація графіки безпосередньо неможлива або ускладнена: телетекст,
текстові термінали, SMS. Другий тип псевдографії використовується, коли
псевдографічні символи не доступні. У цьому випадку він доступний і
використовується візуально, подібний до графічних символів:!, I, O, -, =, +.
Псевдографи створили власний тип графіки - ASCLL art -, який створює
малюнки з використанням псевдографічних символів.
Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що
графічний дизайн - це художньо-дизайнерська діяльність, спрямована на
створення гармонійного та ефективного візуального та комунікативного
середовища і вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної
та культурної сфери життя та сприяє формуванню візуального пейзажу
нашого часу. А також є дуже перспективним застосування комп’ютерної
графіки на підприємствах.
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ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік є інформаційною базою, на основі якої
приймаються найважливіші управлінські рішення на підприємстві, як
внутрішніми користувачами інформації, так і здійснюється оцінка діяльності
підприємства зовнішніми користувачами, такими як державні контролюючі
органи, акціонери, інвестори, кредитори та інші. [1].
Сьогодні бухгалтер не може уявити собі процес ведення
бухгалтерського обліку без застосування сучасних інформаційних
технологій. Саме тому важливою проблемою формування бухгалтерської
звітності є процес її автоматизації. Наступна проблема автоматизації
бухгалтерського обліку – це перехід на Міжнародні стандарти фінансової
звітності, яка обумовлена необхідністю вдосконалення існуючих програмних
продуктів під нові стандарти ведення обліку. Крім того, важливим питанням
сучасної автоматизації бухгалтерського обліку стає проблема забезпечення
надійності зберігання даних, оскільки інформація є одним із стратегічних
ресурсів на підприємстві, так само як ресурси матеріальні, фінансові, людські
тощо. Вище наведені проблеми можуть бути причиною збільшення витрат на
впровадження автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та
відсутності економічного впливу від її запровадження.
В сучасному суспільстві інформаційні процеси неможливі без
застосування комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій.
Розвиток інформаційних технологій в економіці та, зокрема, в
бухгалтерському обліку, приніс великі революційні зміни.
Бухгалтерський облік у світі існує багато століть та був переважно
пов’язаний із державною діяльністю, тобто збиранням податків. Основна
мета – забезпечення казни і господарства постійними джерелами
надходжень. Згодом, внаслідок промислової революції з’являються
вкладники та керуючі і відповідно висуваються нові вимоги до
бухгалтерського обліку. Величезні суми грошей необхідні були великим
підприємствам для власного фінансування і збільшення їх управлінського
апарату. Було зрозуміло, що інформація була також необхідна для управління
ресурсами фірми. Це і був початок розвитку управлінського обліку, а
бухгалтерський облік стає якби «мовою бізнесу». Із середини 50-х років
механізація обліку набула потужного поштовху (поява машинної
бухгалтерії), з’являється комплексна механізацію і автомеханізація обліку.
Впровадження ринкових механізмів, різноманітність форм власності,
реформування економічних відносин вимагають внесення змін у систему
бухгалтерського обліку з метою одержання достовірної інформації для
прийняття економічних рішень попередження ризику у фінансовій діяльності
підприємства. Звичайну структуру управління почали замінювати
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інформаційні системи. Важливим органом формування масивів управлінської
інформації в умовах ринкової економіки є бухгалтерія, та практично весь
процес формування, опрацювання i передавання для потреб управління
техніко-економічної інформації займає облікова бухгалтерська система [2].
Перспективним напрямом впровадження інформаційних технологій в
бухгалтерський облік є: автоматизація обліку відповідно до вимог чинного
законодавства та облікової політики; отримання достовірної інформації;
керування господарськими процесами; створення системи оперативної
звітності.
Також,
від
запровадження
автоматизованої
системи
бухгалтерського обліку можуть бути передбачені такі вигоди як: своєчасне
прийняття управлінських рішень, підвищення продуктивності праці
працівників бухгалтерії, ефективне управління кадрами, доцільний контроль
за заборгованістю, підвищення ефективності діяльності суб’єкта
господарювання, можливість паралельного ведення обліку в декількох
стандартах [2].
Впровадження сучасних програмних продуктів бухгалтерського обліку
дає можливість заощадити час, швидко відшукати помилки в звітності та
обліку, оцінити поточний фінансовий стан та перспективи розвитку
підприємства. Звичайно, це пов’язано і витратами на програмне забезпечення
та наявністю кваліфікованого персоналу з досвідом ведення бухгалтерського
обліку. Сьогодні на ринку інформаційних технологій є досить велика
кількість іноземних та вітчизняних автоматизованих бухгалтерських систем.
Впровадження бухгалтерської програми – це комплекс заходів, спрямованих
на організацію бухгалтерських, статистичних, звітних та інших процесів
обліку на підприємстві. Повна автоматизація процесу обліку організації,
створення автоматизованих робочих місць бухгалтерії та інших підрозділів є
результатом упровадження бухгалтерських програм [3]. Облікова праця стає
все більш творчою, спрямованою на організацію та удосконалення обліку.
Тому лише впровадження автоматизації системи бухгалтерського обліку
дасть можливість забезпечити ефективність функціонування системи обліку і
звітності та її подальший розвиток.
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Ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного
забезпечення є вагомим і невід’ємним процесом господарювання більшості
підприємств. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку не тільки полегшує
процес управління діяльністю, але й є необхідною умовою виконання ряду
законодавчих вимог, зокрема щодо подання електронної звітності. Крім того,
автоматизовані системи бухгалтерського обліку використовуються для
обробки облікової інформації. Використання програмного забезпечення
дозволяє бухгалтеру отримати оперативну інформацію, зменшити кількість
помилок при внесенні та обробці даних, що допускаються людським
фактором. Український ринок програмного забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку наповнений значною кількістю продуктів, зокрема
«1С: Бухгалтерія для України»; «Парус-Бухгалтерія»; «Діловод»; «SAP»; «ITEnterprise: Бухгалтерія»; «ІС-ПРО» та інші. Не зважаючи на однакове
призначення, наведені програми мають безліч особливостей, що тільки
ускладнює процедуру їх вибору підприємствами. Крім того, протягом
останнього десятиріччя набуває популярності така форма організації обліку,
як аутсорсинг, активне поширення якої вимагає створення умов для
підвищення якості надання таких послуг. Не останню роль в даному процесі
відіграє контроль за впровадженням інтернет-комунікацій. Умови співпраці
між аутсорсером та підприємством-замовником висувають свої критерії до
програмного забезпечення. Бухгалтерські програмні продукти постійно
оновлюються та удосконалюються, тому на сьогодні є актуальним аналіз
бухгалтерських програм в сучасних умовах. Ринок бухгалтерського
програмного забезпечення представлений широким асортиментом та
дозволяє здійснити вибір як між програмами, так і між онлайн-програмами.
При виборі програмного продукту слід враховувати такі критерії вимог
до нього, як: базовий функціонал програми; оперативність відображення змін
законодавства; зручність інтерфейсу; наявність методичної літератури;
технічна підтримка партнера; можливість первісного переносу даних і роботи
в роздільному режимі (праця в умовах віддаленого доступу); відкритість
системи; гнучкість системи; можливість експорту-імпорту даних з іншими
програмними комплексами; комплексність системи; захищеність системи (від
внутрішніх користувачів та зовнішніх факторів); масштабність; вартість та
порядок ліцензування. В них реалізовано можливість роботи з найбільш
поширеними блоками, зокрема банк і каса, продажі, закупівлі, склад,
податковий облік, а також складання фінансової звітності, друку первинних
документів. Однією з основних відмінностей програм є варіант постачання
програми: як для локальної, так й мережевої версій програми [1-3].
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На практиці в умовах сьогодення в Україні аутсорсери в більшості
випадків використовують «хмарне» програмне забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку. Сервіси «хмарних» обчислень – це програми, доступ
до яких забезпечується через інтернет за допомогою мережевих додатків.
Основна відмінність від звичного методу роботи з програмним
забезпеченням полягає в тому, що користувач використовує не ресурси свого
персонального комп’ютера, а комп’ютерні ресурси і потужності, які
надаються йому як інтернет-сервіс. При цьому користувач має повний доступ
до власних даних і можливість роботи з ними, але не може управляти
програмною базою, з допомогою якої ця робота відбувається [4]. Щодо
безпеки використання «хмарних» сервісів, то вони працюють через веббраузер, і навіть якщо веб-додаток піддався кібератаці, браузер обмежує
доступ до ресурсів комп’ютера і призначених для користувача даних.
Зараження комп’ютерів через браузери вкрай малоймовірно. Крім того,
останнім часом серед підприємств стало популярним зберігати бухгалтерські
бази на зовнішніх серверах, що унеможливлює їх вилучення контролюючими
органами. Таким чином, використання «хмарного» програмного
забезпечення для ведення бухгалтерського обліку є більш безпечним, ніж
стаціонарного програмного забезпечення. Проте аутсорсерам не обов’язково
в ході надання послуг використовувати саме «хмарне» програмне
забезпечення. Існує думка, що розвиток «хмарних» технологій призведе до
знищення аутсорсингу, оскільки дозволить працівникам підприємства
виконувати свої обов’язки в будь-якому місці. На сьогодні досліджено, що в
сфері бухгалтерського обліку поширення «хмарних» технологій тільки
сприятиме розвитку аутсорсингу. Відсутність в штаті облікових працівників,
перенесення значної частини витрат у вигляді оплати програмного
забезпечення на аутсорсера дозволяє досягнути підприємствам економії,
навіть в порівнянні з оплатою послуг аутсорсингу.
Отже, проведений аналіз найпопулярніших бухгалтерських програм
дозволив спрогнозувати варіанти вибору програмного забезпечення
підприємством. Для підприємств, бухгалтерський облік яких буде вестися в
«хмарі», краще обрати такі програмні продукти, як «1С:Бухгалтерія
Україна», «Діловод» або «IT-Enterprise: Бухгалтерія». Наступним кроком для
конкретизації програмного продукту повинно стати рішення щодо
функціоналу, який необхідний, та оцінка фінансових можливостей для
вкладення в програмний продукт. Для підприємств, облік яких буде вестися з
використанням програмного забезпечення, інстальованому на комп’ютер,
підійдуть всі розглянуті продукти за винятком «Діловод». Найбільшою
популярністю продовжує користуватися програма «1С:Бухгалтерія Україна», яка має і «стаціонарну», і «хмарну» версії. На українському ринку,
на вимогу часу з’являються нові програмні продукти для ведення обліку, які
враховують існуючі потреби. В умовах активного розвитку бухгалтерського
аутсорсингу прогнозується подальший розвиток «хмарного» програмного
забезпечення, яке вирізняється більшою надійністю при загрозах кібератак та
створює сприятливі умови для зберігання бухгалтерських баз.
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ОСОБЛИВОСТІ РАСТОВОЇ ГРАФІКИ
ТА ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ
Растрова та векторна графіки кардинально відрізняються одна від одної.
У растровому редакторі зображення ділиться на однакові за розміром
квадратні елементи (Пікселі). Файли, показані в пікселях, називаються
растровими, тобто розділеними на елементи.
Розподільна здатність зображення - величина, що визначає кількість
пікселів на певну площу (або умовну одиницю довжини). Вища роздільна
здатність фото означає, що воно детальніше, має більшу кількість деталей.
Найбільш поширеною одиницею вимірювання є DPI, тобто кількість пікселів
на дюйм (1 дюйм = 2,54 см). Він відповідає майже 5 коміркам у 1-дюймі, в
такому разі наша роздільна здатність зображення складатиме 5 DPI.
Якщо зменшимо розмір клітинки-пікселя, в цьому випадку роздільна
здатність збільшиться. Отже, чим вища роздільна здатність, тим точнішим
буде зображення, і відповідно більший розмір файлу. У графічному файлі
також можуть зберігатися додаткові данні: про автора файлу, камеру та її
налаштування, кількість точок на дюйм тощо.
Растрова графіка - це графічне зображення в цифровому вигляді, що
будується з численних пікселів, або точок різних кольорів, які мають
однаковий розмір і форму.
Піксель - найменша частинка цифрового об'єкти в растровій графіці. Він
являє собою неподільний об'єкт прямокутної (зазвичай квадратної) форми,
що має певний колір. Будь-яке растрове комп'ютерне зображення будується з
маленьких частинок - пікселів, розташованих у рядках і стовпцях. Якщо
зображення збільшити, ви зможете побачите рядки пікселів.
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Растрове зображення представлено в пам'яті персонального комп'ютера,
як комплекс інформації про колір всіх пікселів, упорядкованих будь-яким
чином. Найактуальнішим прикладом растрової графіки в повсякденному
житті є мозаїка. Мозаїка складається з однакових елементів різного кольору і
в зборі являє собою єдине ціле нагадуючи зображення. У растровому
зображення точки до того дрібні, що людське око їх не бачить. До
найпопулярніших форматів растрової графіки належать: GIF, JPEG, PNG.
Векторна графіка - це перелік всіх об'єктів (ліній, фігури і т.д.) з яких
складається зображення, кожному з об'єктів в зображення визначено, до
якого з видів об'єктів він належить.
Наприклад: геометрія зі своїми фігурами або ж інженерна графіка так, як
в створені будь-яких вузлів обладнання створюються креслення, які
складаються з різних геометричних фігур і в підсумку складають єдине ціле.
Переваги растрової графіки:
* Растрова графіка дає можливість створювати будь-які об’єкти не
звертаючи увагу на складність їх виконання
* Застосування-растрової графіка на сьогоднішній день знайшло широке
застосування в різних галузях, від дрібних зображень (іконок) до великих
(плакатів).
* Дуже висока швидкість обробки зображень різної складності, при
умова що немає необхідності в їх масштабування.
* Представлення растрової графіки є природним для більшості пристроїв
і техніки введення-виведення графіки.
Недоліки растрової графіки:
* Значний розмір файлів з простими растровими зображеннями.
* Неможливо збільшення зображення в масштабі без втрати чіткості.
* Виведення зображення для друку.
* Складність перетворення растрового зображення у векторне.
Виходячи з вищевказаних недоліків зберігати прості малюнки
рекомендується не в стислій растровій графіці, а використовувати векторну.
Переваги векторної графіки:
* Масштабування розмірів без втрати чіткості зображення.
* Масштабовані зображення не збільшуються у розмірі.
* Під час масштабування параметри зображень не страждають.
* Об’єм зображення у векторному форматі менше ніж у растровому.
* При конвертуванню зображення з векторного формату в растровий, не
виникає ніякої складності.
* Товщина ліній при зміна масштабу (збільшення або зменшення)
об'єктів не змінюється.
Недоліки векторної графіки:
* У векторній графіці можна зобразити далеко не кожен об'єкт. Обсяг
пам'яті і ін.
інтервал часу на відображення векторної графіки залежить від кількості
об'єктів і їх складності.
* Після перетворення з растрового зображення в векторне, якість
зображення гірша.
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GIF (Graphical Exchange Format) - старий вид, який одночасно не
перевищує 256 різних кольорів. Малопопулярний для підтримки анімації,
чистого PNG недостатньо, хоча програми починають підтримувати APNG.
JPEG - растровий формат збереження графічної інформації, що
використовує стиснення з втратами якості зображення. Стиснення базується
на середньому кольорі сусідніх. Детальний огляд сильно зжатого зображення
виявляє безбарвність зображення.
RAW - зберігає данні, отриману з цифрової камери або подібного
пристрою, не вносячи в неї жодних змін, а також підтримує установки
камери. Уникає утрати даних при використанні різних модифікацій
зображення. Застосовується для подальшої обробки на комп’ютері (зазвичай
у ручному режимі) у складних умовах (недостатнє освітлення, неможливість
встановити баланс білого тощо). На пів професійні та професійні цифрові
камери допускають зберігати RAW-файли у відмінній якості. Формат файлу
підтримується від макета камери, і єдиного стандарту для всього не буває.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що завдяки
растровій графіці можна малювати будь-яке зображення, незалежно від
складності, гарантована високошвидкісна обробка складних зображень.
Представлення растрової графіки є природним для більшості пристроїв і
техніки введення-виведення графіки.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Багато великих корпорацій інвестували в цифрових близнюків:
фотореалістичні віртуальні копії продуктів або операції з фізичного світу.
Сучасні персональні комп’ютери та нове покоління програмних засобів
моделювання можуть тепер надати ці потужні можливості моделювання та
візуалізації також малим та середнім фірмам. Хоча вони можуть бути не
зовсім еквівалентними їхніми братами високого класу, вони можуть
допомогти пришвидшити нарощування нових конструкцій виробів у серійне
виробництво та можуть сприяти постійному вдосконаленню процесів.
Організації вже давно використовують комп’ютери для імітації
фізичного світу. Одним із перших рушіїв розвитку цифрових комп’ютерів
було бажання швидко розрахувати такі речі, як траєкторії снарядів, або
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запустити математичні моделі, які прискорили б розвиток інших систем
зброї. Але протягом багатьох десятиліть комп’ютерні виходи мали форму
величезних таблиць чисел, які потребували експерта для інтерпретації.
Розвиток комп’ютерної графіки та систем візуалізації це кардинально
змінило: комп’ютерна анімація допомогла людям доступно візуалізувати
результати всього цього математичного моделювання. До 1990-х років
моделювання було міцно застосовано в інженерному проектуванні, хімії,
моделюванні пластів нафтових родовищ, прогнозуванні погоди та широкому
діапазоні інших обчислювальних полів.
Вся ця обчислювальна потужність раніше була досить дорогою. У 1997
році, тоді така система, як Cray C932, коштувала 32 мільйони доларів, і вона
мала продуктивність, порівнянну з сучасним процесором Apple A12 Bionic,
який знаходився в iPhone XS. Тоді також високоякісні системи візуалізації
коштували за 1 мільйон доларів - сьогодні споживча ігрова система від
Nintendo або Sony працює набагато краще за ціною менше 500 доларів.
Ноутбук тепер може містити імітаційну модель для проектування та тонкого
налаштування складної конвеєрної лінії або колл-центру і може надати
чудові уявлення за кілька тисяч доларів для користувача.
Низька вартість цієї можливості означає, що фірми будь-якого розміру
тепер можуть скористатися цим цифровим майстерством у різних сферах.
Планування та проектування операцій. Промислові інженери давно
використовують програмне забезпечення для автоматизованого проектування
(CAD) для проектування таких речей, як фізичне планування цехів та
системи обробки матеріалів. Але вони, як правило, будували фізичну
систему, експериментували з нею, а потім допрацьовували її, починаючи
експлуатацію заводу. Включаючи моделювання, вони тепер можуть
виконувати всі ці функції без витрат на будівництво. По суті, без жодних
витрат, вони можуть дослідити альтернативи, перевірити здатність своїх
початкових макетів обробляти різні сценарії потоку продукції або попиту та
вносити уточнення практично до здійснення капітальних вкладень. Це
прискорює розгортання нових виробничих процесів та час виходу на ринок
та зменшує ризики.
Завдяки такому цифровому близнюку менеджери можуть випробувати
способи отримати максимальну віддачу від виробничих ліній, знайти та
усунути вузькі місця, експериментувати з різними стратегіями маршрутизації
та управління та оптимізувати розміщення та розміри робочих буферів
набагато швидше, ніж раніше. Сучасні програми моделювання включають
навіть аватари людей, які займають посади на цехах, що дозволяє
планувальникам враховувати, наскільки швидко і легко вони можуть
рухатися, або як далеко їм доведеться проїхати, щоб забрати компоненти або
дістати конкретні інструменти. Моделі включають реалістичні зображення
машин, тому майже схоже, що ви гуляєте по віртуальному світу у відеоігри.
Використовуючи імітаційну модель, дизайнери продуктів, які працюють
над складними збірками виробів, можуть швидко переглядати послідовності
складання зі своїми аналогами, покращуючи технологічність своїх
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конструкцій, а також розуміючи наслідки свого вибору. Подібно до того, як
спільне використання CAD-моделей покращило зв'язок між дизайнерами та
інженерами-виробниками, моделі моделювання процесів дозволяють їм
співпрацювати протягом усього життєвого циклу продукту, збільшуючи
можливості для швидшого нарощування виробництва та більш гнучкої та
ефективної обробки.
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Нині найбільш поширеною галуззю системних досліджень вважається
методологія вирішення складних проблем, яка базується на концепціях,
розроблених в рамках теорії систем. Системний аналіз також визначається як
"додавання системних концепцій до функцій управління, пов'язаних з
плануванням", і навіть визначається як стратегічне планування і цільова
стадія планування [2].
Термін «системний аналіз» вперше з'явився за кордоном і пов'язаний із
зовнішніми завданнями управління. Після перекладу книги С. Оптнера
«Системний аналіз для вирішення ділових та виробничих проблем» (1969 р.)
він широко поширився у вітчизняному літературному світі. Подальший
розвиток системний аналіз отримав у працях зарубіжних і вітчизняних
вчених: Гейна К., Сарсона Т., Кліланда Д., Кінга В., Перегудова Ф. І.,
Тарасенко Ф. П., Згуровського М. З., Панкратова Н. Д. та інших. У багатьох
працях системний аналіз розвивається стосовно проблеми планування й
управління складними системами. Розуміючи недостатність і необхідність
розроблення засобів декомпозиції і збереження цілісності, останнім часом
часто повертаються до визначення системного аналізу як формалізованого
здорового глузду.
Системний аналіз ґрунтується на таких принципах [2]:
1) єдності – спільний розгляд системи як єдиного цілого і як сукупності
частин;
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2) декомпозиції – розбиття цілої системи на незалежні підсистеми з
метою їх дослідження, отримання нових закономірностей підсистем з
подальшим формуванням загальних закономірностей;
3) організованості – ступінь виконання рішень і висновків;
4) функціональності – спільний розгляд структури системи і функцій з
пріоритетом функцій над структурою;
5) розвитку – облік змінності системи, її здатність до розвитку,
накопичення інформації з урахуванням динаміки навколишнього
середовища;
6) глобальної мети – відповідальність за вибір глобальної мети.
Оптимум підсистем не є оптимумом усієї системи;
7) децентралізації – поєднання децентралізації і централізації;
8) ієрархії – облік підпорядкування і ранжирування частин;
9) невизначеності – облік імовірнісного наступу події.
Головною особливістю системного аналізу в галузі ІТ є поєднання
формальних методів та неформальних знань експертів. Останнє допомагає
знаходити нові шляхи вирішення проблем, не включених до формальної
моделі, з тим щоб постійно розвивати модель та процес прийняття рішень,
але в той же час воно стає джерелом суперечностей та парадоксів, а іноді і є
важко вирішити суперечності. Тим самим дослідження системного аналізу
все більше базуються на методології прикладної діалектики. Тому системний
аналіз:
– застосовують для вирішення таких проблем, які не можуть бути
поставлені й вирішені окремими методами математики, тобто проблем з
невизначеністю ситуації прийняття рішення, коли використовують не тільки
формальні методи, а й методи якісного аналізування, інтуїцію й досвід осіб,
які приймають рішення;
– об’єднує різні методи за допомогою єдиної методики; спирається на
науковий світогляд;
– об’єднує знання, судження й інтуїцію спеціалістів різних галузей знань
і зобов’язує їх до певної дисципліни мислення;
– приділяє основну увагу цілям і цілеутворенню [3].
У різних галузях науки використовуються однакові математичні методи.
Водночас між ними існують відмінності, що визначає їх вибір у конкретних
ситуаціях прийняття рішень.
Зокрема, основними специфічними особливостями системного аналізу
ІТ-сфери є:
– забезпечити інструменти для встановлення цілей організації, розробки
структури та процесу перегляду цілей. Варто підкреслити, що інші системні
домени відповідають за досягнення цілей, розробку рішень для їх досягнення
та вибір найкращого рішення серед них, а системний аналіз розглядає об’єкт
як систему з активними елементами, яка може і прагне поставити цілі, а
потім досягти поставлених цілей;
– розроблення й використання методики, в якій визначено етапи, підетапи системного аналізу й методи їх виконання, причому в методиці
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поєднуються як формальні методи і моделі, так і методи, засновані на інтуїції
фахівців, які допомагають використовувати їх знання, що обумовлює
особливу привабливість системного аналізу для вирішення економічних
проблем.
Таким чином, сучасний системний аналіз є найбільш послідовним
впровадженням системного підходу до вирішення політичних, соціальноекономічних, технологічних та інших проблем у різних сферах людської
діяльності, зокрема ─ ІТ-сфері. Застосування базових знань системного
аналізу та теорії систем дозволить майбутнім професіоналам в галузі ІТ
досягти успіху у своїй кар'єрі та мати можливість адаптуватися до вибору та
рішень у різних ситуаціях.
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СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах сучасного бізнесу основним завданням управління
підприємством є забезпечення його сталого розвитку. В зв’язку з цим існує
необхідність вчасної та всебічної оцінки результатів роботи, за рахунок
здійснення
якісного
аналізу
параметрів
функціонування
такого
господарюючого суб’єкта.
Ефективним напрямком удосконалення управління бізнесом є
впровадження сучасних інформаційних систем та технологій, які можуть
покращити швидкість, якість та надійність збору, зберігання та обробки
інформації; значно скоротити управлінський персонал підприємства, який
готує інформацію для формування та прийняття управлінських рішень;
надавати якісну інформацію керівному та адміністративному персоналу
підприємства за необхідних умов; своєчасно та якісно аналізувати та
прогнозувати економічну діяльність підприємства; швидко та ефективно
приймати рішення на всіх рівнях управління підприємством.
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Інформаційні технології (ІТ) є дуже важливими в управлінні бізнесом і є
ключовим фактором його успіху. Застосування інформаційних технологій в
управлінні бізнесом вимагає індуктивного мислення - здатності спочатку
бачити ефективні рішення, а потім знаходити проблему, яку потрібно
вирішити. Своєчасність і якість виконання функцій управління реалізуються
на ринку у вигляді прибутку. Беручи до уваги стрімкість зміни
інформаційних технологій і появу нових, сучасний менеджер повинен
постійно вивчати нові технології, розуміти їх значущість, визначати сфери
застосування, розподіляти ці сфери всередині фірми і розробляти плани
впровадження. Тому професіонали, які можуть виконувати ці завдання до
того, як технологія стане доступною, сприятимуть постійним зусиллям
компанії в умовах жорсткої конкуренції.
Незамінною частиною ринкової кон’юнктури стала інформаційна
система (ІС), яка проникає у всі ділові функції та ефективно їх пов’язує.
Використання ІС компаніями та організаціями показує ступінь підготовки їх
з адміністративної модернізації. В процесі управління отримують
інформацію про стан системи, про досягнення (або провал) заданої мети з
метою впливу на систему та забезпечення виконання управлінських рішень.
Усі типи інформації, необхідні для управління, є інформаційною
системою. Система управління і система інформації на будь-якому рівні
управління утворюють єдність. Управління без інформації неможливе.
Вийти на якісно новий рівень прийняття управлінських рішень дає змогу
інформаційне забезпечення діяльності управлінських структур, що є
визначальним чинником обґрунтованості прийнятого рішення та
ефективності функціонування системи управління.
Головною умовою правильності прийняття рішень є всебічна
обізнаність. Сучасна інформаційна система організації та управління
покликана допомогти професіоналам та менеджерам приймати рішення,
виходячи з кількості, своєчасної, достовірної та необхідної інформації, яку
вони отримують. Це досягається переходом до нових інформаційних
технологій [1].
Головною метою інформаційних технологій є отримання нових даних
кращої якості за допомогою обробки форм, з урахуванням найкращих
зважених управлінських рішень. Це досягається шляхом інтеграції
інформації та забезпечення її актуальності та послідовності при використанні
сучасних інструментів для впровадження та функціонування з метою
надання державним органам влади якісних нових форм інформаційної
підтримки.
Процес ухвалення управлінських рішень сприймається як основний вид
управлінської
діяльності,
тобто
як
сукупності
взаємозалежних,
цілеспрямованих і послідовних управлінських дій, які забезпечують
реалізацію управлінських завдань.
Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську
діяльність не лише має на меті автоматизувати звичайні методи обробки
інформації, а й організовує інформаційно-комунікаційні процеси на новому
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рівні якості. Комп’ютерна інформаційна система включає набір
взаємопов’язаних апаратних та програмних засобів для збору, передачі та
обробки інформації та відповідної інформаційної бази.
На рівні управлінської діяльності вирішуються такі завдання [2]:
 обробка даних про операції, вироблених фірмою;
 створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;
 отримання відповідей на різноманітні поточні запити й оформлення
їх у вигляді паперових документів або звітів.
Використання інформаційних технологій має великий вплив на
життєздатність та конкурентоспроможність організації. Підвищення
ефективності діяльності підприємств за допомогою використання
інформаційних систем управління починається з управління вищого рівня.
Генеральний менеджер організації повинен врахувати внесок, який можуть
зробити інформаційні технології, і сподіватися на перспективи її розвитку.
Інформація – найважливіший інструмент бізнесу. Без інформації
неможливо прийняти ключові рішення необхідні для підтримки
функціонування організації. Важливо розрізняти дані та інформацію.
Для різних рівнів управління потрібні різні бази даних. На операційному
- дані деталізуються; на тактичному - дані узагальнюються; на рівні
підрозділів - збираються та узагальнюються дані, що мають відношення до
даного підрозділу; на індивідуальному рівні - дані мають тимчасовий
характер.
Інформаційна система, як правило, створюється для конкретного
підприємства чи організації. Однак структура різних підприємств та типи
зв’язків (функціональних, інформаційних, зовнішніх) між елементами цієї
структури мають багато спільних характеристик. Це дозволяє розробляти
загальні принципи та методи побудови інформаційних систем для
підприємств чи організацій.
Виділяють такі етапи створення і функціонування (життєвого циклу)
ІС [3]:
 розробка концепції інформаційної системи - огляд об’єкта,
вивчення форми вхідних та вихідних документів, вивчення методу
розрахунку необхідних показників; проведення досліджень для оцінки
виконання вимог замовника;
 розробка технічних завдань - формування технічних завдань як
основи прийняття розробки та експлуатації інформаційної системи, визначає
основні вимоги до системи та процесу її розробки, а також виконує технічні
завдання для розробки різних частин ІС ;
 проектування - розробляється концепція інформаційної бази,
створюється інфологічна і датологічна моделі, формуються вимоги до
структури інформаційних масивів, технічних засобів, вказуються
характеристики програмного забезпечення, систем класифікації та
кодування;
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 реалізація - розробка програмного забезпечення здійснюється
відповідно до проектної документації, а результатом цього етапу є готовий
програмний продукт;
 впровадження в експлуатацію (тестування і налагодження) проводиться перевірка програмного забезпечення на предмет відповідності
вимогам, вказаним в технічному завданні, дослідна експлуатація (тестування)
дозволяє виявити недоліки, які можуть появитись при експлуатації системи,
проводиться підготовка персоналу до роботи в інформаційній системі,
навчання персоналу здійснюється або силами розробника, або за допомогою
спеціальних курсів, підготовлюється робоча документація, проходять
приймальні випробування, і система здається в експлуатацію замовнику;
 супровід - організовується відповідно до гарантійних зобов’язань
розробника [3, с. 263- 264].
Таким чином, впровадження інформаційних систем та технологій є
необхідною умовою сучасних підприємств, що допоможе прийняти
обґрунтовані стратегічні управлінські рішення, спрямовані на підвищення
конкурентоспроможності та підвищення економічної безпеки підприємств.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕДЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Реалізація Україною стратегії інноваційного розвитку економіки
передбачає наявність функціонування розвинутого фондового ринку. Будучи
невід`ємним компонентом фінансової системи ефективність його
функціонування значною мірою обумовлена діяльністю ефективної
банківської системи, ринку паперів та державної фінансової системи в
цілому. Враховуючи те, що основною функцією фондового ринку є
мобілізація тимчасово вільних грошових ресурсів та їх трансформація у
інвестиційний капітал шляхом розміщення цінних паперів виникає
об`єктивна потреба глибокого наукового розуміння його сутності та
механізмів функціонування. Саме ця обставина суттєво підвищує інтерес до
достовірності інформації щодо суб`єктів господарювання, які здійснюють
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емісію цінних паперів [1]. В цьому контексті виникає потреба у глибокому
розумінні аудиту як самостійного інституту ринкової економіки. Особливо
важливим для розуміння статусу аудиту в сучасних умовах є потреба в
аналізі нормативно правової бази яка регулює функціонування аудиту та
застосування
європейських
стандартів,
практик
та
принципів,
рекомендованих міжнародною організацією комісій по цінним паперам [2].
Аудит - це вид діяльності, що полягає в збиранні і оцінювання фактів,
що стосується функціонування і становища економічного об`єкта або
інформації, що стосується такого становища і функціонування, який
Аудит є невід'ємною частиною
проводиться незалежною особою.
економічного контролю. Він визначає нові можливості для бізнесу, визначає
їх ефективність та відповідність чинним законам та нормам, вивчає
організацію економічних процесів, що заощаджують фінансові ресурси.
Аудит використовує загальнонаукові методи дослідження, спостереження та
експериментування, ідеалізації та формалізації, аналізу та синтезу, індукції та
умовиводу, гіпотези та аналогії, вимірювання та обчислення, дослідження та
порівняння тощо [3].
Інтенсивний розвиток інформаційно-аналітичних систем обробки даних
став поштовхом для початку, а потім й удосконалення методів аудиту в
комп’ютерному середовищі. Спеціалізовані комп’ютерні програми
допомагають аудиторам вирішити такі завдання: прискорити процеси
отримання та обробки інформації з клієнтських баз, документальної обробки
інформації, отриманої під час перевірки; в методичному обслуговуванні –
автоматизувати розрахунки та заповнення аналітичних електронних таблиць,
прискорити застосування аудиторських процедур [4].
Важливим при виборі програмного забезпечення для проведення аудиту
є обізнаність аудиторських фірм про наявність і функціональні можливості
систем автоматизації, призначених для використання під час аудиту.
Українські аудиторські фірми користуються такими розробками, як
«Экспресс Аудит: ПРОФ 3.0», «Audit XP Комплекс Аудит вер.2009», «Audit
Expert», «Pervasive Audit Master 6.3 20 USER SERVER», «Audit System/2»,
«IT-audit: Аудитор v2.0», «КІТ.Аудит» та інші.
Фахівці зазначають, що найближчим часом потреби цифрового ринку
докорінно змінять, зокрема, професію аудитора. Прогрес в області
інформаційних технологій і його вплив на аудит, змусять аудитора
використовувати нові інструменти, пов'язані з інформаційними системами і
технологіями [5]. Також, істотний вплив мають хмарні технології. У зв’язку
зі зростанням обсягів і складності даних буде потреба у системах штучного
інтелекту. Великі дані відкривають нові можливості, нових клієнтів, нові
ринки [3]. Тому сучасний аудитор має удосконалювати свої знання нового
програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та аудиту,
інших додатків для бізнесу і фінансів, якщо він хоче бути ефективним у своїй
роботі. Сьогодні аудитори повинні володіти відповідними діджіталінструментами для здійснення своєї професійній діяльності, уміти
об’єднувати інформацію, отриману з ERP-систем, зі смартфонів завдяки
віртуальному доступу, спілкуванню через соціальні медіа та веб-сторінки.
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Крім цього, цифрове суспільство вимагає від аудитора знань не тільки
нових технологій, а й англійської мови. Цифровий ринок вимагає від
фахівців уміння працювати в нових умовах. «Якщо ми проіґноруємо
технологію, вона стане нашим ворогом» [5].
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МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО
І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Наша країна потрапила під величезний вплив коронавірусної хвороби,
яка вплинула на всі сфери суспільства, в тому числі на економіку. Самим
незахищеним і малорозвиненим в Україні є сектор малого і середнього
бізнесу, який опинився на межі закриття. У зв'язку з цим державою було
розроблено кілька антикризових заходів для малого і середнього бізнесу в
різних напрямках: оподаткування, кредитування та інші.
У сучасних умовах в Україні малий і середній бізнес є одним з ключових
чинників зростання економіки, а також є інструментом вирішення комплексу
економічних, політичних і соціальних проблем, що стоять перед державою.
Розвиток фінансово-кредитних відносин у сфері кредитування малого та
середнього бізнесу висвітлювались у працях багатьох науковців як
вітчизняних, так і зарубіжних. До них можна віднести таких науковців, як М.
Фрідман, І. Фішер, серед українських – Дзюблюк О. В., Коробчук Т. І.,
Ковальчук В. М., Сарай М. І., але лишилось поза увагою ефективність
кредитування малого і середнього бізнесу в період пандемії.
З огляду на високу значимість діяльності сектора малого і середнього
бізнесу (далі - МСБ) особливої актуальності набувають питання, пов'язані з
його фінансовим забезпеченням, а саме з тієї його складової, формування
якої пов'язано з використанням позикових ресурсів [4].
Необхідність залучення і використання кредитних ресурсів сектором
МСБ постійно зростає, у зв'язку з чим, виникає необхідність всебічного
вивчення та оцінки ефективності механізму банківського кредитування
суб'єктів МСБ [3].
Основними методами проведення дослідження можна назвати системноструктурний і структурно-функціональний. Для аналізу динаміки окремих
показників в сфері банківського кредитування малого і середнього бізнесу
використовувався порівняльно-порівняльний метод.
Основою для оцінки ефективності банківського кредитування суб'єктів
МСБ послужив аналіз матеріалів статистичних звітів, результатів досліджень
українських економістів, відкриті джерела, розміщені в мережі інтернет [4].
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Мірою підтримки для підприємств малого та середнього бізнесу стала
можливість отримання грантів. В рамках даної програми надається
безоплатна фінансова допомога на вирішення нагальних завдань малих і
середніх підприємств з найбільш постраждалих галузей, в тому числі на
виплату заробітної плати в травні і червні і на збереження рівня оплати праці
[1].
Ще одним заходом підтримки малих і середніх підприємств з найбільш
вразливих галузей стали податкові канікули. Мова не йде про скасування
сплати податкових платежів. Після закінчення пільгового періоду
заборгованість можна буде реструктурувати і гасити рівними частками
протягом року [1].
Часто виникають випадки, коли мале підприємство не має можливості
розвиватися і бути конкурентоспроможними в зв'язку з нестачею коштів для
підтримки своєї поточної діяльності. Так, однією з головних проблем
розвитку сектора МСБ в даний час є недолік фінансових ресурсів, в
більшості випадків компенсується позиковими засобами [3].
Перспективи розвитку і підвищення ефективності механізму
банківського кредитування малого та середнього бізнесу в України
невід'ємно пов'язані з подальшою лібералізацією кредитної політики банків,
підвищенням активності банків в області маркетингу на ринку кредитування
МСБ і підвищенням інформаційної відкритості банків з питань кредитування.
Основними напрямками розвитку механізму кредитування сектора
МСБ є:
1) вдосконалення продуктової лінійки для малого і середнього бізнесу;
2) використання різних форм кредитування;
3) підвищення якості обслуговування клієнтів;
4) взаємодія банків з державною інфраструктурою підтримки МСБ [1].
В ході реалізації програм підтримки розвитку сектора МСБ багато
банків надають кредитну підтримку МСБ за допомогою пом'якшення умов
кредитування.
Ситуація на сьогоднішній день така, що представники бізнесу
побоюються вдаватися до механізму кредитування з метою розвитку своєї
справи. Це пояснюється нестабільною економічною ситуацією в країні, що, в
свою чергу, зумовило нову основну задачу для комерційних банків підвищення довіри підприємців до своїх банківських продуктів.
З метою розширення обсягів банківського кредитування малих і
середніх корпоративних клієнтів необхідна реалізація наступних заходів:
- скорочення собівартості кредитних маніпуляцій і термінів розгляду
заявок, що надходять від малих і середніх клієнтів на отримання кредиту за
рахунок технічного вдосконалення кредитного процесу;
- розробка банком єдиного методу визначення кредитоспроможності
МСБ, аналіз рентабельності підприємства;
- зниження кредитних ризиків за допомогою системи забезпечення
кредитів;
- перегляд системи пільг, що дозволяють знижувати для підприємства
процентну ставку по кредиту;
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- розробка і пропозиція банком кредитних продуктів без надання
заставного забезпечення;
- постійне вдосконалення і розширення лінійки продуктів і послуг,
пропонованих клієнтам, які будуть відповідати ринковим тенденціям;
- диверсифікація і розширення каналів просування кредитних і
банківських продуктів і послуг для суб'єктів МСБ через власну та
партнерську мережі;
- підтримка і зміцнення довгострокових відносин з партнерами банку;
- постійне вдосконалення системи ризик-менеджменту;
- модифікація і вдосконалення способів роботи з простроченою
заборгованістю для збільшення якості кредитного портфеля [1].
Крім наведених вище можливих шляхів діяльності, спрямованих на
підвищення прозорості та скорочення ризиків неплатежів і неповернення
кредитів суб'єктами МСБ, комерційним банкам було запропоновано
створення інформаційної платформи, доступною в тому числі і суб'єктам
МСБ, які зацікавилися отриманням кредитів.
Суть такої електронно-інформаційної платформи полягає в тому, щоб
суб'єкт МСБ, зацікавлений і розраховує на отримання кредиту для покриття
потреб бізнесу, реєструвався на даному сайті і розвантажував туди всі
документи, оформлені за певним зразком [3].
Розглядаючи механізм банківського кредитування суб'єктів МСБ, можна
зробити висновок, що сьогодні додаються всі сили для того, щоб підтримати
даний сектор економіки і не допустить його скорочення. Провівши оцінку
механізму банківського кредитування сектора МСБ, можна зробили
висновок, що в результаті заходів, проведених як з боку держави, так і з боку
банків, відбулося зростання кредитного портфеля і обсягу кредитування.
Незважаючи на той факт, що оновлення реєстру малого і середнього бізнесу
призвело до скорочення числа суб'єктів, обсяги кредитування помітно
збільшуються. Однією з причин, по якій відбувається дане поліпшення в
механізмі банківського кредитування МСБ, є зниження процентних ставок і
спрощення умов кредитування. Все це дозволяє говорити про те, що між
банками і позичальниками поступово встановлюються довірчі відносини, що,
безсумнівно, впливає Не тільки на ринок кредитування, але і на економічну
ситуацію в країні в цілому.
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З метою підвищення результативності бюджетної політики при
вирішенні пріоритетних завдань суспільного розвитку необхідним є активне
використання видатків бюджету як ефективного інструменту впливу на
економічне зростання та соціальний розвиток країни. Протягом останніх
років здійснені вагомі кроки щодо посилення наукової обґрунтованості
формування видаткової частини бюджету з точки зору її впливу на
економічне зростання. З метою найбільш ефективного та результативного
розподілу бюджетних ресурсів відбувається подальше удосконалення
формування видатків бюджету на основі програмного методу, перш за все, як
складової системи середньострокового бюджетного прогнозування та
планування. Підвищення ефективності системи бюджетного регулювання у
сфері видатків багато в чому залежить від ступеня розуміння економічної
суті цієї системи, удосконалення науково-теоретичних положень та
методологічних основ формування видатків бюджету як інструменту
економічного зростання з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду.
Аналіз особливостей перспективного прогнозування видатків бюджету в
Україні на сучасному етапі свідчить про те, що в нашій державі у правовому
полі врегульовано прогнозування бюджетних показників лише на трирічний
період, яке ускладнюється відсутністю затвердженої науковогрунтованої
довгострокової стратегії соціально-економічного роз- витку з чітко
визначеними пріоритетами су спільного розвитку. В свою чергу, слід
зазначити, що середньострокове (трирічне) бюджет не прогнозування в
Україні є відокремленим від процесу поточного планування бюджету,
оскільки середньострокові прогнозні показники відіграють роль довідкової
інформації і не є основою для планування показників щорічно го бюджету.
Це
пояснюється
відсутністю
науковообгрунтованої
методології
перспективного прогнозування та планування видатків бюджету, згідно з
якою розробка річних бюджетів повинна здійснюватися в рамках
стратегічної багаторічної перспективи, що давало б змогу пов'язати визначені
стратегічні пріоритети суспільного розвитку з очікуваними бюджетними
ресурсами.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. №142
схвалено стратегію реформування системи управління державними
фінансами на 2017-2020 роки, якою передбачено процес подальшого
удосконалення системи перспективного бюджетного прогнозування та
планування в Україні. Згідно з зазначеною Стратегією основні напрями
бюджетної політики будуть трансформовані у стратегічний документ –
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Бюджетну декларацію, що включатиме середньостроковий бюджетний
прогноз. Нововведена модель управління передбачає розширення горизонту
бюджетного планування з одного до трьох років. Крім цього, триватиме
робота з удосконалення програмного методу формування видатків бюджету в
частині оптимізації бюджетних програм відповідно до стратегічних завдань
соціально-економічного розвитку шляхом запровадження комплексної
оцінки ефективності та доцільності видатків.
Бюджетне планування представляє собою систему організаційних,
економічних та методичних заходів, що спрямовані на визначення обсягів
бюджетних доходів та видатків. Бюджетне планування застосовується на всіх
стадіях бюджетного процесу. Відповідно до діючого українського
законодавства бюджетне планування використовується задля досягнення
рівноваги макроекономічних показників, необхідного рівня соціального
забезпечення населення, сприяння ефективному і раціональному
використанню фінансових ресурсів держави всіма галузями народного
господарства [1].
Незважаючи на значні досягнення на шляху реформування бюджетної
системи України, механізм бюджетного планування і прогнозування має цілу
низку досі невирішених проблем. Так, між двома складовими зазначеного
механізму відсутній логічний та конкретний зв'язок, що призводить до того,
що окремі програми соціально-економічного розвитку затверджуються без
врахування реальних можливостей бюджету. В свою чергу, бюджетне
планування не є зорієнтованим на основні напрями державної соціально економічної політики, які зафіксовані бюджетними програмами. Більш того,
фахівцями досить часто розробляється багато вкрай необхідних бюджетних
програм, але ж профінансовані можуть бути лише ті з них, що включені до
бюджету на відповідний рік. Зазначене досить часто нівелює заздалегідь всі
намагання реалізації результативної економічної політики України. В
розвинених західних країнах в сучасних умовах пріоритетним є середньо- та
довгострокове бюджетне планування [2].
Що ж стосується України, то застосування середньострокового
планування на всіх стадіях бюджетного процесу носить суто формальний
характер. Це відбувається внаслідок того, що методологія формування
середньострокових бюджетних показників практично відсутня, а при
виконанні місцевих бюджетів бюджетне планування не застосовується
зовсім. Якщо аналізувати зарубіжний досвід, то можна дійти висновку, що на
всіх
стадіях
організації
бюджетного
процесу
прогнозування
макроекономічних показників завжди є основою для планування. В
українських реаліях короткострокове планування не є логічним
продовженням прогнозування, а планування на середньострокову
перспективу носить суто декларативний характер, а тому не має значної
практичної цінності.
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Окрім того, ще однією негативною рисою здійснення бюджетного
процесу є постійне порушення дисципліни при затвердженні бюджетних
показників, хронічна політична криза, відсутність законодавчо закріпленої
відповідальності за несвоєчасне затвердження закону про державний бюджет
на відповідний рік. Також вже затверджені бюджети в останні роки
неодноразово піддавалися процедурі секвестрування [3-4].
Зазначене вище дозволяє зробити певні висновки. Розвинені країни
Заходу вже більше десятиріччя назад запровадили інноваційні і ефективні
інструменти бюджетного планування та прогнозування. На підставі вивчення
позитивного зарубіжного досвіду, одним з напрямів удосконалення
функціонування бюджетного механізму є запровадження новітніх
електронних програмних продуктів типу e-state_budget. Також модернізації
підлягають автоматизовані системи казначейського обслуговування
виконання бюджетів. Результатом цих інновацій повинно стати значне
скорочення кількості помилок, різного роду недоврахувань, що виникають
внаслідок існування так званого "людського фактору", та зменшення видатків
бюджетних коштів на обслуговування здійснення бюджетного процесу. Крім
того, слід більш активно використовувати можливості середньострокового
бюджетного планування шляхом внесення змін до відповідних законодавчих
актів. Так, Міністерство фінансів України із співробітництвом з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі за участю Національного
банку України і головних розпорядників бюджетних коштів повинно
складати прогноз щонайменше на три планових бюджетних періоди, і який
має враховувати показники Програми діяльності уряду, документи соціально
- економічного розвитку, державні цільові програми. Завдяки
запропонованим змінам головні розпорядники бюджетних коштів отримують
можливість донести до урядових структур пріоритетні напрями розвитку на
довгострокову перспективу, а для уряду стане більш реальним досягнення
ефективного та раціонального планування бюджетних видатків.
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напрямком
розвитку
демократичної держави є забезпечення зростання рівня добробуту кожного
окремого громадянина. В умовах реформування системи публічних фінансів
актуальною є тенденція до децентралізації у державному управлінні, в
результаті чого виконання певного ряду повноважень передається місцевим
органам влади. Так, фінансова децентралізація дозволяє збалансувати
механізми надання суспільних послуг з потребами та уподобаннями жителів
місцевих громад .
Основоположником теорії фінансової децентралізації є американський
економіст Чарльз Тібу. У своїх працях він розглядає муніципалітети як
структури, які пропонують різні кошики товарів (муніципальних послуг) за
різними цінами (податковими ставками).
У сучасних дослідженнях децентралізацію визначено як такий спосіб
організації публічної влади в державі, за якого адміністративно-територіальні
одиниці або інші територіальні утворення мають право самостійно
вирішувати питання місцевого значення і реалізувати власні завдання у
межах, встановлених законодавством та під відповідальність уповноважених
органів і посадових осіб, а втручання у їх діяльність може відбуватись
винятково з метою нагляду за законністю в передбачених законом випадках і
відповідних формах .
На підставі аналізу існуючих підходів можна визначити, що бюджетна
децентралізація – це процес передачі повноважень управління доходами та
видатками з метою збільшення ефективності реалізації даних повноважень та
ретельніше управління бюджетними коштами громад.
Фінансова децентралізація в сучасних умовах розглядається як
необхідна умова успішної децентралізації державних функцій у контексті
демократичних перетворень. Так, за умови проведення бюджетної
децентралізації:
- відкриваються додаткові можливості щодо формування місцевих
бюджетів;
- збільшується свобода у використанні коштів органами місцевого
самоврядування;
- зростає активність й ініціатива місцевої влади;
- посилюється відповідальність за вирішення місцевих проблем;
- посилюється контроль за виконанням бюджету;
- підвищується результативність трансфертної політики;
- проводиться ефективне фінансове вирівнювання.
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Серед головних завдань, які будуть реалізовані в рамках бюджетної
децентралізації, є такі:
- перегляд та чітка структуризація переліку власних та делегованих
повноважень;
- розширення фінансової бази органів місцевого самоврядування;
- відмова від безцільових трансфертів, перехід до системи цільових
трансфертів, спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого
самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій;
- запровадження максимального рівня прозорості використання
бюджетних коштів органами місцевого самоврядування.
З 2015 року в Україні розпочато реформування бюджетної системи в
контексті децентралізації та запроваджено нову систему міжбюджетних
відносин. Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового
законодавства, зокрема:
- сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих
бюджетів;
- забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні
бюджетними ресурсами;
- створили умови для мотивації органів місцевого самоврядування до
нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
Протягом 2015 — 2016 років вдалося впровадити перший етап реформи та
досягти декількох важливих результатів:
1) зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;
2) забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки
розширення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.
Таким чином, у 2016 році органи місцевого самоврядування отримали
додатковий ресурс як на виконання делегованих державою повноважень, так
і на виконання самоврядних функцій. Зокрема, у 2016 році приріст
надходжень до загального фонду проти 2015 року (у співставних умовах)
становив 49,3%, або 48,4 млрд гривень. Загалом, за підсумками 2016 року
місцеві бюджети (загальний та спеціальний фонди разом) виконано з
профіцитом в обсязі 15,4 млрд гривень [1].
З 2017 року стартував (і досі триває) другий етап реформи
міжбюджетних відносин. Основним завданням цього етапу є розмежування
сфер відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.
На фінансування з місцевих бюджетів, в рамках поглиблення процесу
децентралізації, з метою забезпечення оптимального і справедливого
розподілу ресурсу між усіма бюджетами та збалансування їх фінансових
можливостей передано видатки на:
- утримання загальноосвітніх навчальних закладів, окрім видатків на
оплату праці педагогічних працівників, які з 2017 року здійснюються за
рахунок освітньої субвенції;
- оплату поточних видатків (крім комунальних послуг та енергоносіїв
закладів охорони здоров’я) та інших видатків на утримання цих закладів, які
здійснювалися за рахунок медичної субвенції.
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Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року, відповідно до Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України, первинну, вторинну
(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну
допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення передано на фінансування з державного бюджету.
У 2017 році приріст надходжень місцевих бюджетів проти 2016 року
становив 30,9%, або 45,3 млрд гривень. За 2018 рік приріст, у порівнянні з
2017 роком, становив 21,9%, або 42 млрд гривень. У 2019 році приріст
становив 17,6%, або 41,1 млрд гривень. За січень – червень 2020 року – 2,1%,
або 2,7 млрд гривень [1].
Ще один із ключових напрямів реформи міжбюджетних відносин – це
створення дворівневої моделі міжбюджетних відносин. У результаті
добровільного об’єднання громад у 2015 – 2019 роках укрупнено 3 700
місцевих бюджетів. Завдяки реформі міжбюджетних відносин (станом на
кінець 2020 р.) 872 територіальних громади мають новий рівень бюджетних
повноважень і відносин з державним бюджетом.
Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне
збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів та зростання частки
видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про
підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності
використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Зокрема, обсяги
капітальних видатків становили: за 2019 рік – 99,8 млрд грн, що на 8,6 млрд
грн, або на 9,5% більше, ніж у 2018 році. За 2018 рік – 91,2 млрд грн, що на
16,9 млрд грн, або на 22,7% більше порівняно з 2017 роком. За 2017 рік – 74,3
млрд грн, приріст порівняно з 2016 роком + 21,7 млрд грн, або + 41,3%. За
2016 рік – 52,5 млрд грн. Приріст, порівняно з 2015 роком — 20,4 млрд грн,
або 63,3% [1].
В підсумку, за 5 років ресурсна база органів місцевого самоврядування
збільшилась у 4 рази. У структурі доходів місцевих бюджетів, місцеві
податки і збори становлять у середньому до 35%, а решта – це надходження
загальнодержавних податків і зборів. Мінфін переконаний, що через
запровадження нової моделі міжбюджетних відносин, середньострокового
бюджетного планування на державному та місцевому рівнях, ефективного
адміністрування податків і зборів, нового адміністративно-територіально
устрою базового та субрегіонального рівнів частка таких доходів у
найближчі 3 роки становитиме до 70%.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИКІВ
На сьогодні страхові ринки займають ключові позиції у фінансових
системах економічно розвинутих країн, зважаючи на здатність цих ринків до
акумулювання значних за розмірами фінансових ресурсів та основне завдання
страхування, яке полягає у перерозподілі ризиків. Враховуючи це, набуває
актуальності питання забезпечення платоспроможності страхових компаній як
одного з визначальних факторів безперервного виконання їх зобов’язань, що, у
свою чергу, безпосередньо впливає на майнові та фінансові інтереси
застрахованих осіб при настанні страхових подій.
Теоретичні засади та практичні аспекти забезпечення платоспроможності
страхової компанії є предметом дослідження багатьох як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Так, зокрема, частково ця проблема висвітлена у
наукових працях В. Д. Базилевича, О. І. Барановського, А. О. Бойка,
В. Д. Бігдаша, О. Д. Вовчак, О. О. Гаманкової, О. А. Гвозденка, Н. М. Внукової,
А. М. Єрмошенко, О. Д. Заруби, І. С. Іванюка, О. В. Козьменко, Г. В.
Кравчук,Л. В. Нечипорук, М. В. Мниха,та ін. Поряд з цим, узагальнення
напрацювань за зазначеною проблематикою та отримані результати оцінювання
процесів, які відбуваються на страхових ринках України та світу, свідчать про
незавершеність досліджень у даному напрямі.
Проблема платоспроможності страхових організацій потребує особливої
уваги з боку контролюючих органів фінансового ринку різних країн.
Незважаючи на стабільні макроекономічні умови, вимоги до
платоспроможності страхових організацій періодично переглядаються і
вдосконалюються. Основна мета цих заходів полягає в захисті
страхувальників від ризику неплатоспроможності страховика. У 28 країнах –
членах ЄС на страховому ринку діє оновлена система вимог до
платоспроможності страховиків SolvencyII. Україна, крокуючи до
глобалізації, також планує здійснити зміни щодо регулювання
платоспроможності страхових організацій. Так, Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(Нацкомфінпослуг), було підготовлено проект закону України «Про
страхування» з урахуванням вимог Директиви 2009/138/ЄС Європейського
Парламенту та Ради (SolvencyII) щодо започаткування та ведення діяльності
зі страхування та перестрахування. У зв'язку з очікуваним уведенням на
страховому ринку окремих елементів SolvencyII питання готовності
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українських страховиків до нових вимог, а також їх вплив на страховий
ринок України набули особливої актуальності. Прогнозування змін на
українському страховому ринку у зв'язку з реалізацією нових вимог щодо
фінансової стійкості та платоспроможності вимагає вивчення досвіду
впровадження SolvencyII в ЄC.
Світ прямує шляхом глобалізації, і бажання України приєднатися до
європейської і світової спільноти є природним. Однак реалізація даного
шляху розвитку держави потребує приведення українського законодавства
відповідно до європейських стандартів. Цей процес не є швидким, а тому в
Україні реалізуються поступова адаптація законодавства до вимог ЄС
відповідно до напрямів, визначених в Угоді про асоціацію, та забезпечення
ефективного її виконання [3]. Одним із пріоритетних напрямів реформування
є страхова галузь, а стандарти діяльності включають положення Міжнародної
організації у сфері нагляду за страховою діяльністю (IAIS), а також директив
ЄС. Виходячи з вимог Угоди про асоціацію, положення Директиви
2009/138/ЄС та Дирек- тиви 91/674/ЄС повинні бути впроваджені протягом
чотирьох років із дати набрання чинності Угоди. Тобто реалізація усіх
необхідних кроків щодо реформування чинної системи платоспроможності
страховиків в Україні та впровадження вимог директив до забезпечення
платоспроможності страхових організацій здійснені до червня 2018 р. Нині
розрахунок нормативного запасу платоспроможності здійснюється
ретроспективно, без урахування майбутніх ризиків, що відповідає
методології SolvencyI. Проте з прийняттям Закону України «Про
страхування» у новій редакції може бути реалізований перший етап переходу
на нові принципи SolvencyII, що враховує ризики в діяльності страховиків на
рік уперед. Основними цілями SolvencyII є перегляд європейської системи
контролю та нагляду за страховиками, вдосконалення захисту
страхувальників, більш глибока інтеграція європейського страхового ринку і,
як результат, посилення конкурентоспроможності європейських страховиків
на світовій арені [4]. Дані заходи покликані знизити ймовірність банкрутства
і відкликання ліцензії у страхових організацій до мінімально можливого
рівня в 0,5%. SolvencyII заснований на ризик-орієнтованому підході до
розрахунку фінансової стійкості і платоспроможності страховиків. За
структурою вимоги SolvencyII аналогічні системі BaselII у банківському
секторі, які адаптовані до страхової діяльності. Таким чином, SolvencyII – це
система комплексного підходу до забезпечення платоспроможності
страховиків на території ЄС, яка складається з трьох компонентів (рис. 1).
Кількісні вимоги до власного капіталу страхових організацій
реалізуються через вимоги до мінімального капіталу (MCR) та
платоспроможного капіталу (SCR). Вимоги до мінімального капіталу – це
нижня межа рівня капіталу, який повинен мати страховик для виконання
своїх зобов’язань. Їх недотримання призводить до відкликання ліцензії на
ведення страхової діяльності. На практиці страхові організації для
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ефективного функціонування не обмежуються лише мінімальними вимогами.
Вимоги до платоспроможного капіталу розраховуються за стандартною або
індивідуальною для кожного страховика моделлю, яка залежить від ризиків,
притаманних діяльності страхової організації.
Перший стовп

Другий стовп

Третій стовп

Кількісні вимоги

Якісні вимоги

Ринкова

• відповідність між
капіталом та
ризиками;
• вимога до
платоспроможного
капіталу (SCR);
• вимога щодо
мінімально-го
капіталу (MCR);
• вартісна оцінка
ризику (VaR).

• система
управління (ORSAмоделі);
• андерайтинг і
оцінка
платоспроможності;
• процес нагляду
регулятором

• вимоги до звітності
та системи розкриття
інформації;
• регулярність звітів
щодо
платоспроможності та
фінансового стану;
• прозорість
страхового ринку

Рисунок 1 – Структура вимог до платоспроможності відповідно до
Solvency ІІ
Джерело: складено автором на основі [4]
За стандартною формулою SCR органи страхового нагляду ЄС
розробили різні коефіцієнти залежно від особливостей діяльності страховика
і ступеня превалювання тих чи інших ризиків. Якісні вимоги за SolvencyII
включають у себе вимоги до:
- структури управління страховиком, у тому числі до внутрішнього
контролю та аудиту;
- системи ризик-менеджменту, у тому числі під час використання
внутрішніх моделей управління ризиками;
- актуарного складника оцінки платоспроможності страховика;
- процесу нагляду регулятором.
Також підкреслюється, що система ризик-менеджменту повинна
охоплювати ключові бізнес-процеси страхової організації (андерайтинг і
формування резервів, управління активами і пасивами, інвестиції, операційна
діяльність, перестрахування вхідне і вихідне тощо).
Таким чином, нові підходи до розрахунку фінансової стійкості і
платоспроможності страхових організацій можуть суттєво вплинути на
страховий ринок України. Це пов'язано не лише з тим, що частина
страховиків, які не витримають нових вимог, підуть із ринку, а і з можливою
оптимізацією страховиками бізнесу внаслідок процесів злиття і поглинання.
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ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У сучасних умовах нестабільного становища економічної системи
України вирішення фінансових питань є значним важелем її стабілізації та
сталого економічного і соціального розвитку регіонів, так і держави в цілому.
В контексті цього, фінансова політика повинна стати дієвим інструментом
регулювання соціально-економічних процесів суспільства та виступити
основним важелем впливу на реалізацію сучасних системних економічних
реформ в Україні, особливо в умовах європейської інтеграції.
Проблеми, пов’язані з особливостями формування державної політики
є предметом постійного дослідження науковців. Серед зарубіжних вчених
можна виділити С. Бейкера, Б. Вейсрода, М. Герке, Ф. Кагана, О. Каліберда,
О. Кауфмана, Д. Кловланда, О. Танзі, Е. Фейга, І. Фішера, В. Шефера,
Ф. Шнайдера. Проте чимало питань, пов’язаних з фінансовим забезпеченням
реалізації розвитку фінансової політики нашої держави, поки що
залишаються нерозв’язаними і потребують додаткового дослідження.
Фінансова політика має самостійне значення і водночас є важливим
засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної діяльності.
Зміст фінансової політики, її основні напрями ґрунтуються на концепціях, які
визначають ступінь участі держави в управлінні економікою і використання
окремих інструментів реалізації фінансової політики, тобто конкретних форм
організації фінансових відносин. Насамперед, фінансова політика повинна
сприяти формуванню максимально можливого обсягу фінансових ресурсів,
оскільки вони – матеріальна база будь-яких перебудов.
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Найважливішими умовами результативності фінансової політики є:
– врахування дії економічних законів розвитку суспільства;
– вивчення і використання досвіду попередніх етапів господарського
будівництва;
– врахування специфіки сучасних умов, зміни у зовнішній та
внутрішній політиці;
– комплексність у розробці заходів, пов’язаних із вдосконаленням
фінансових відносин.
Фінансова політика має надзвичайно велике значення в житті
суспільства і при дотриманні вищенаведених умов може сприяти розвитку
продуктивних сил, покращенню добробуту населення, вирішенню
національних і міжнародних проблем, підвищенню обороноздатності країни.
Залежності від характеру заходів і часу, на які вони розраховані, розрізняють
наступні поняття: фінансова тактика і фінансова стратегія
Європейська та євроатлантична інтеграція – це обраний українським
народом та закріплений Конституцією стратегічний курс України, який
передбачає кропітку, системну та ефективну роботу усіх державних
інституцій, чітку координацію, злагоджену роботу всіх гілок влади та
потужну політичну підтримку.
Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року був
обговорений з червня до грудня 2016 року на регіональних та національних
консультаціях, стратегія спрямована на досягнення визначеної мети
розвитку, а інструментом її впровадження є Національний план дій (дорожня
карта) переходу України до сталого розвитку, який буде ухвалено після
затвердження Стратегії.
Стратегія встановлює цілісну систему стратегічних та операційних
цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного
розвитку країни до 2030 року. Вона також визначає інституційні засади
впровадження Стратегії, напрями міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії,
основні рушійні сили та інструменти її реалізації. Цільові показники
зазначено для трьох етапів реалізації Стратегії: 2017–2020 рр., 2021–
2025 рр., 2026–2030 рр.
Слід зазначити, що реалізацію євроінтеграційного курсу в 2019 р.
ускладнювала внутрішньополітична ситуація, пов’язана з виборчими
кампаніями в Україні. Зокрема, розпуск парламенту призвів до гострого
протистояння між гілками влади. З вересня 2019 р. у прискореному темпі
почали ухвалюватися законодавчі акти у сфері євроінтеграції. Новообраний
Парламент ухвалив понад 30 євроінтеграційних законів, частина з яких
залишилися у спадщину від попередньої Верховної Ради. Зокрема ухвалені
закони з секторальних реформ, про режим спільного транзиту та
запровадження національної електронної транзитної системи, а також про
запровадження інституту авторизованих економічних операторів.
Ситуація з поширенням коронавірусу сповільнює процеси, пов'язані з
євроатлантичною інтеграціією.
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Фінансова політика держави залежить від зовнішніх і внутрішніх
факторів. До зовнішніх можна віднести фактори залежності держави від
економічних взаємовідносин з іншими державами щодо поставок сировини,
матеріалів, інших ресурсів, обміну технологіями, експортних можливостей
самої держави, її інтеграції до світових економічних систем тощо.
Головний акцент державної політики в сфері євроатлантичної
інтеграції спрямовано на забезпечення безпеки і добробуту людини як
ключового суб’єкту національної безпеки. Політика євроатлантичної
інтеграції буде успішною, коли її реалізація стане справою всього
суспільства, а не лише владних інститутів. Виходячи з цього, важливо
активно залучати до вироблення євроінтеграційної стратегії та її
впровадження в життя представників політичних партій і громадських рухів,
молодіжних організацій, неурядових аналітичних центрів тощо. Громадські
слухання, публічні дискусії та обговорення сприятимуть виробленню
адекватних державних рішень та їх ефективній реалізації. Це допоможе
всьому суспільству усвідомити відповідальність за своє майбутнє,
гарантуватиме послідовність і незворотність обраного шляху.
Вступ до НАТО і ЄС неможливий без реалізації економічних реформ.
Поліпшенню соціально-економічного становища, посиленню позицій
України сприятиме успішне виконання кількох ключових завдань.
По-перше. Важливо реалізувати стратегію випереджаючого розвитку,
яка має забезпечити щорічні темпи зростання ВВП на рівні не менше 6 – 7%.
Це сприятиме подоланню відчутного розриву в обсягах ВВП на душу
населення між Україною та членами Євросоюзу.
По-друге. Необхідно форсувати процеси вступу України до Світової
організації торгівлі та визнання її країною з ринковою економікою, оскільки
це необхідна умова створення зони вільної торгівлі України з ЄС та набуття у
віддаленішій перспективі асоційованого членства в Євросоюзі.
По-третє. Потрібно здійснити комплекс заходів щодо структурної
перебудови економіки та переведення її на інноваційний шлях розвитку.
По-четверте. Зовнішньоекономічна діяльність повинна скеровуватися
на зміцнення позицій українських товаровиробників на ринках ЄС.
По-п’яте. Важливою складовою євроінтеграційної політики України
має стати суттєве поліпшення інвестиційного клімату, активне залучення
західних капіталів. Досягнення на шляху євроінтеграції нових членів НАТО і
ЄС безпосередньо пов’язані з потужними позиціями іноземного капіталу в
цих країнах.
По-шосте. Необхідно послідовно зменшувати енергетичну залежність
від Росії та активізувати інтеграцію в європейський енергетичний простір.
Реалізація проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору
сприятиме залученню України до вирішення проблем енергетичної безпеки
Європи та зміцненню її позицій як транзитної держави.
Отже, подальші євроінтеграційні перспективи України, її майбутнє як
суверенної держави найбільше залежать від самого українського суспільства
та його спроможності забезпечувати ефективну реалізацію національних
інтересів у контексті об’єктивних процесів загальноєвропейського розвитку.
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СУТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Сьогодні в Україні бюджет і проблеми надійного управління ним
належить до найактуальніших як в економічному й соціальному, так і в
політичному контексті. В умовах ринкової економіки бюджет не втрачає
своєї ролі, він є основним інструментом регулювання соціально-економічних
процесів. Тому особливого значення в сучасних реаліях набуває проблема
ефективного розподілу бюджетних коштів у процесі щорічного
затвердження.[2]
На сьогоднішній день, бюджет
короткостроковий план, у якому
відображені джерела покриття витрат та напрями використання ресурсів. Як
економічна категорія
сукупність економічних відносин з формування,
розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів
держави. Він визначає державні можливості й пріоритети розвитку, її роль і
форми реалізації закріплених за нею функцій[1]. Це ефективний регулятор
економіки, що відображає обсяги необхідних державі фінансових ресурсів,
визначає конкретні напрями використання коштів, спрямовує фінансову
діяльність держави. Особливістю бюджету як фінансового плану є те, що він
має силу закону.[2] Законодавчий характер бюджету забезпечує належні
умови для контролю за використанням бюджетних коштів і посиленням його
впливу на ефективність суспільного виробництва.
Джерелами фінансування бюджету є:
1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші
надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації) - щодо
державного бюджету;
3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів;
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4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, включаючи
залишок коштів державного бюджету, сформований за рахунок
понадпланових державних запозичень, здійснених у попередньому
бюджетному;
5) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка.
Згідно Закону "Про бюджетну систему України", державний бюджет
складається з загальнодержавного бюджету і місцевих бюджетів. За ними
закріплені доходи та видатки.
Основним джерелом поповнення державного бюджету є податки.
Податки забезпечують близько 90% доходів держави. Податки - це
обов'язкові платежі, які сплачуються фізичними та юридичними особами у
розмірах
і
термінах,
передбаченими
законодавством.
Перелік
загальнодержавних і місцевих податків закріплений у статтях 13, 14 Закону
України «Про систему оподаткування».
Таблиця 1 – «Виконання державного бюджету України з 2012 по 2019
рр.»
доходи

012
013
014
015
016
017
018
019

видатки

кредитування

млн,грн

% ВВП

млн,грн

% ВВП

346054,0

24.56

395681,5

339180,3

23.31

357084,2

сальдо

% ВВП

28.08

млн,
грн
3817,7

0.27

дефіцит
бюджету
-53445,2

403403,2

27.73

484,7

0.03

-64707,6

-4,45%

22.79

430217,8

27.46

4919,3

0.31

-78052,8

-4.98%

534694,8

27.01

576911,4

29.14

2950,9

0.15

-45167,5

-2.28%

616274,8

25.86

684743,4

28.73

1661,6

0.07

-70130,2

-2.94%

793265,0

26.59

839243,7

28.13

1870,9

0.06

-47849,6

-1.60%

928108,3

26.08

985842,0

27.70

1514,3

0.04

-59247,9

-1.66%

998278,9

25.12

1072891

26.99

3437,0

0.09

-78049,5

-1.96%

% ВВП
-3.79%

Отже, на відміну від абсолютних значень, відноснин показник
відношення обсягу дефіциту державного бюджету України до ВВП за період
2012–2019 рр. характеризується позитивною динамікою до скорочення.
Зокрема, якщо в 2013 р. цей показник становив 4,45% ВВП, то в 2019 р.
зменшився до рівня свого оптимального значення – 1,96% від обсягу ВВП.
Тобто, незважаючи на те що починаючи з 2013 р. дуже сильно посилилися
дисбаланси державних фінансів граничний обсяг дефіциту державного
бюджету по відношенню до ВВП вдалося втримати на рівні, близькому до
оптимального.
На сьогодні бюджет відіграє роль особливого регулятора соціальноекономічних процесів у державі. Бюджет впливає на соціально-економічні
процеси шляхом вироблення бюджетної політики та використовуючи
бюджетний механізм.
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Отже, бюджет - складна економічна категорія. Як категорія, державний
бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в
суспільстві в процесі формування, розподілу та використання
централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення
суспільних потреб. Іншими словами, державний бюджет - це грошові
відносини, що виникають у держави з фізичними та юридичними особами у
зв'язку з розподілом та перерозподілом національного доходу, призначеного
для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та
установ, управління державою, укріплення обороноздатності країни.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ
В РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основним елементом реалізації фінансової політики є фінансовий
механізм держави. Розвинений та сучасний фінансовий механізм є основою
дієвої фінансової політики держави та стабільного економічного розвитку.
Реалізація фінансової політики економічного зростання потребує чіткого
визначення сутності, структури та характеру дії фінансового механізму. Його
ефективне функціонування багато в чому залежить від того, наскільки вдало
вона буде здійснена.
Ряд проблем функціонування фінансового механізму розглядали у своїх
працях такі видатні вчені, як Л.І. Абалкін, П.Г. Буніч, Е.Т. Гайдар, Я. Корнаї.
Різні елементи механізму формування й реалізації фінансової політики
економіки
досліджували
І.Т. Балабанов,
Т.Є. Бондар,
Л.Д. Буряк,
О.Д. Василик та інші.
Фінансовий механізм – це складова частина господарського механізму,
яка представлена сукупністю форм і видів організації фінансових відносин,
методів і умов обчислення, які використовуються для утворення фінансових
ресурсів, використання та перерозподілу грошових фондів цільового
призначення [1, с. 43].
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Насамперед, фінансова політика повинна сприяти формуванню
максимально можливого обсягу фінансових ресурсів, оскільки вони матеріальна база економічного та соціального розвитку держави. Також
важливим завданням фінансової політики є забезпечення раціонального
розподілу коштів між галузями і сферами економіки та концентрація
фінансових ресурсів на найперспективніших напрямках економічного і
соціального розвитку.
За допомогою конкретних фінансових форм і методів фінансового
механізму здійснюються розподільні та перерозподільні відносини,
утворюються доходи суб'єктів економічної діяльності і відповідні фонди
грошових коштів. При цьому функціонування фінансового механізму
ґрунтується на організаційно-правових положеннях та законодавчих актах ,
які забезпечують ефективне використання фінансів для досягнення
економічного розвитку держави .
Реалізація фінансової політики здійснюється через фінансовий механізм,
а саме фінансові методи, які являють собою засоби впливу фінансових
відносин на господарський процес. Дія фінансових методів здійснюється із
застосуванням спеціальних прийомів – фінансових важелів. [3,с.47].
Створюючи фінансовий механізм, держава прагне
забезпечити його
найбільш повну відповідність вимогам фінансової політики , при цьому
зберігається постійне прагнення до найбільш тісного зв'язку фінансового
механізму та його інтересів, що є запорукою ефективності фінансової
політики.
Фінансовий механізм держави включає:
 засоби
утворення
державних
бюджетних
фондів
на
загальнодержавному та територіальному рівнях;
 засоби розподілу національного доходу;
 типи платежів у позабюджетні державні фонди та бюджет; засоби
формування соціальних позабюджетних фондів;
 фінансовий контроль; фінансове планування та прогнозування [1,
с.44].
Одними з основних елементів фінансового механізму є фінансове
планування й прогнозування. За його допомогою залучаються інші
структурні елементи фінансового механізму, такі як фінансові показники,
норми і нормативи, ліміти, резерви, фінансові стимули. В умовах
утвердження ринкових відносин в Україні перед фінансовим плануванням
постають нові завдання як на макро , так і на мікрорівні. За допомогою
фінансового планування та прогнозування держава визначає свої фінансові
можливості.
В основі фінансового механізму лежить взаємодія фінансових
інструментів та фінансових індикаторів .
Дієвість фінансового механізму визначається дієвістю окремих
інструментів. Немає сенсу розвивати інструменти фінансового механізму
окремо один від одного, це потрібно робити системно. Надійність
фінансового механізму визначається
ступенем взаємодії фінансових
інструментів та фінансових індикаторів.
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Надзвичайно важливу роль у системі управління фінансовим
механізмом відіграють норми і нормативи, особливо при застосуванні
нормативного методу розподільних відносин. Не обґрунтовані або не
взаємопов’язані норми і нормативи можуть розладнати роботу
найдосконалішого механізму. Фінансовий контроль дає можливість постійно
стежити за рухом грошових потоків, він забезпечує перевірку законності
здійснення фінансових операцій і тим самим правильне спрямування дії
фінансового механізму [2, с. 56].
Варто зазначити, що ефективність управління фінансовим механізмом
залежить від чітких , злагоджених та узгоджених дій органів державної влади
та фінансових інститутів. Також важливим елементом ефективного
функціонування фінансового механізму є тверда та налагоджена законодавча
база. Саме вище перелічені аспекти фінансового механізму слугують
підґрунтям для ефективного виконання державою функцій фінансової
політики.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Проблема зміцнення фінансової стійкості комерційних банків є досить
складною та до кінця не розв’язаною, котра лише загострюється внаслідок
підвищення конкурентоспроможності на фінансовому ринку, випадків
банкрутства банків, високо ризикового характеру банківської діяльності.
Проблеми фінансової стійкості банків досліджувалися в наукових
працях таких науковців, як: Б. Адамика, О. Дзюблюка, Г. Камінські,
Л. Миненко, С. Хоружого, А. Стадника, С. Фішера та ін.
Методи управління фінансовою стійкістю банку мають забезпечити такі
умови функціонування банку, за яких його взаємодія з довколишніми
середовищем не суперечила б його специфіці як особливого грошовокредитного інституту та його ролі в суспільному розвитку.
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Під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які здійснюють
вплив на фінансову стійкість банку не лише перед керівництвом банків, а й
перед науковцями постає необхідність розробити шляхи підвищення
фінансової стійкості банку.
Зважаючи на те, що фінансова стійкість банку формується під впливом
різних чинників, тому вважаємо за доцільне з метою підвищення рівня
фінансової стійкості банку:
 визначити основні шляхи вдосконалення методів управління власним
капіталом, що сприятиме підвищенню рівня капіталізації банку (оскільки
власний капітал має пріоритетне значення в забезпеченні стабільного
розвитку та стійкого фінансового стану банку);
 мінімізувати відсотковий ризик шляхом застосування різних методів.
З метою підвищення рівня капіталізації комерційні банки повинні
збільшувати обсяги власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел: емісія
боргових зобов'язань, емісія акцій, оренда нерухомості та продаж активів.
При чому наростити банківський капітал можна і за рахунок розроблення
планів купівлі акцій службовцями банку та створення планів реінвестування
дивідендів [2, с.68]. Мінімізація відсоткових ризиків з метою оптимізації
управління активами та зобов’язаннями й підвищення їх якості повинна
відбуватися за рахунок забезпечення ризик-менеджменту та сек’юритизації.
Управління відсотковим ризиком здійснюється за одним з таких методів:
1) узгодження термінів розміщення активів і залучення пасивів
(незбалансований, збалансований за термінами);
2) геп-метод (визначається стратегія фіксації спреду);
3) імітаційне моделювання; метод дюрації (стратегія імунізації балансу
чи управління дюрацією);
4) хеджування;
5) сек’юритизація (позбавлення ризикових активів шляхом їх продажу)
[1, с.145].
Рівень фінансової стійкості банку значним чином залежить від того
наскільки ефективно здійснюється управління усіма складовими, які на нього
впливають. В зв'язку з вищезазначеним, як один з напрямів підвищення рівня
фінансової стійкості банку можна виділити підвищення якості фінансового
менеджменту банку, зокрема комітету управління активами й пасивами та
Казначейства банку, оскільки вони виступають основними підрозділами
банку, на котрі покладається завдання забезпечення фінансової стійкості.
Віднесення методів управління ризиками до основних напрямків
зміцнення фінансової стійкості банків пов’язано з тим, що ефективність
роботи ризик-менеджменту позначається на рівні фінансової стійкості банку.
Здатність банку регулювати ризики, усувати їх негативний вплив позитивно
відображається на чинниках фінансової стійкості, в іншому випадку –
виникають передумови дестабілізації фінансової стійкості банку [3].
В зв'язку з цим, загострюється увага менеджменту банку на вчасній
ідентифікації ризиків та якісній оцінці їх розміру, що дає можливість
попередити негативні наслідки для банку.Мінімізація ризиків, в основному,
відбувається за рахунок таких методів (табл. 1):
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Таблиця 1 – Методи мінімізації ризиків, що загрожують фінансовій
стійкості банку
Метод
Вплив на фінансову стійкість банку
Диверсифікація розподіл коштів між різними активами, що дає змогу зменшити обсяг
сукупного ризику, але при цьому збільшується кількість видів ризику,
які необхідно контролювати
Резервування
формування резервного фонду на покриття непередбачених втрат за
потенційно-ризиковими банківськими операціями (дає змогу
уникнути негативного впливу на капітал банку, захищаючи акціонерів
та клієнтів, в той же час підвищує рівень фінансової стійкості банку)
Страхування

Лімітування

Хеджування

укладання договору між страховиком та страхувальником з метою
захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі
настання страхових подій, визначених договором страхування або
чинним законодавством (досить широко використовується в
управлінні кредитним ризиком – страхування майна, прийнятого у
заставу, та страхування життя позичальника)
обмеження за видами операцій, за структурою портфеля (величина
«кредитної позиції» стосовно окремих контрагентів, частка
контрагентів в структурі балансу банку з метою уникнення
концентрації ризиків)
сукупність дій та засобів, які спрямовуються на усунення ризиків або
їх утримання на прийнятному рівні для отримання прибутку

Незважаючи на вище зазначене, банк має зорієнтуватися не лише на
зниження ризиків, а й на оптимізацію підтримки оптимального
співвідношення між ризиком і доходом, що позитивно відобразиться на
загальному рівні його фінансової стійкості.З метою ефективного управління
ризиками комерційним банкам необхідно: сформувати оптимальну
організаційну структуру, яка б охоплювала управління ризиками на всіх
етапах банківської діяльності; сформувати інформаційну базу даних,
необхідну для оцінки ризиків; забезпечити функціонування єдиного відділу
ризик-менеджменту і його повної незалежності від підрозділів банку
Окрім вище зазначених заходів необхідно з метою зміцнення фінансової
стійкості банку необхідно (табл. 2):
Таблиця 2 – Комплекс заходів, що варто застосувати з метою
покращення фінансової стійкості банків
Сфера
застосування
Органи
державної
влади
НБУ

Комплекс заходів
створити механізм нагляду за здійсненням угод сек’юритизації та
оцінки ризиків, які приймаються банком, а також внести зміни до
законодавства; з метою підвищення рівня капіталізації банку
розширити перелік гібридних інструментів для залучення капіталу, які
застосовуються у міжнародній практиці
сприяти впровадженню сучасних методів управління ризиками,
шляхом формування незалежної методологічної та нормативної бази, а
також продовжувати роботу щодо підвищення рівня та поліпшення
якості капіталізації банків
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Продовження таблиці 2
Комерційні
банкам

активізувати діяльність щодо підвищення якості та рівня капіталізації
капіталу; впроваджувати та вдосконалювати методи управління
інструментами фінансової стійкості, з врахуванням не лише
національних особливостей розвитку банківського сектору й
фінансового ринку, а й досягнень світової банківської практики

Здійснення вище зазначених дій у сукупності органами державної влади,
НБУ та комерційними банками сприятиме підвищенню рівня фінансової
стійкості як кожного банку окремо, так і банківської системи України
загалом.Таким чином, можна зробити висновок, що основними напрямками
зміцнення фінансової стійкості банків є наступні: підвищення рівня їх
капіталізації; створення довготермінової ресурсної бази для обслуговування
потреб реального сектору; забезпечення виваженості оперативних дій
структурними підрозділами банку; розроблення та вдосконалення методів
управління ризиками. Для того,щоб досягти фінансової стійкості
комерційних банків потрібно притримуватись цих основних напрямів.
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СУЧАСНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Податок на прибуток підприємств (загальнодержавний податок в
Україні) - прямий податок, що стягується з прибутку організації
(підприємства, банку, страхової компанії, тощо).
Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом
коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на
різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу
України, далі - ПКУ [1].
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Суб’єкти господарювання - юридичні особи, що обрали спрощену
систему оподаткування, є платниками податку при виплаті доходів
(прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу. При цьому платники
єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при виплаті
доходів, визначених абзацами четвертим - шостим підпункту 14.1.49 пункту
14.1 статті 14 цього Кодексу.
Фізичні особи - підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену
систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із
джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу [1].
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» з 01.01.2021 р. для
цілей оподаткування до дивідендів прирівняно виплати нерезидентам у
формі так званих конструктивних дивідендів з абзаців четвертого – сьомого
нової редакції пп. 14.1.49 Податкового кодексу України.
Отже, дивідендами вважаються суми перевищення або заниження в
контрольованих операціях з деякими нерезидентами і виплати учасникамнерезидентам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу або їх виходом з
товариства.
Відтепер у разі виплат таких сум нерезидентам з них мають утримати
податок на репатріацію (при виплаті їх юридичним особам) або податок на
доходи фізичних осіб (при виплаті фізичним особам) за правилами,
встановленими для дивідендів.
З 01.01.2021 р. у п. 137.5 ПКУ з’явилася вказівка, що звітувати раз на
рік мають право всі підприємства – платники податку на прибуток, у кого
дохід менше 40 млн грн.
Крім того, платники податку на прибуток, які у 2020 році звітували
щоквартально, оскільки дохід був більшим 20 млн грн, але меншим 40 млн
грн, та у яких річний бухгалтерський дохід за 2020 рік в межах 40 млн грн,
мають право:
 не коригувати фінансовий результат 2020 року на податкові різниці –
пп. 134.1.1 ПКУ;
 звітувати з податку на прибуток тільки за підсумками року (пп. «в» п.
137.5 ПКУ) [1].
При переході на нульову ставку податку на прибуток підприємств
платники повинні дотримуватись таких умов:
— річний дохід, визначений за правилами бухобліку за останній річний
звітний період, не повинен перевищувати 3 млн грн;
— розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду зарплати
(доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у
трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати;
— відповідати одному із критеріїв:
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утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
 діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або
протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло
менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не
перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість
працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
 які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому
законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній
календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість
працівників становила від 5 до 50 осіб.
Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств
складається платниками щороку за результатами кожного звітного
(податкового) періоду, в якому застосовується нульова ставка цього податку,
за відповідною формою. За відсутності підстав для застосування нульової
ставки платники подають податкову декларацію з податку на прибуток за
основною формою.
За допомогою податку на прибуток підприємств можна регулювати:
- вибір правової форми організації діяльності;
- напрями розподілу прибутку (накопичення чи споживання);
- вибір джерел фінансування інвестицій (самофінансування, залучені та
позичкові кошти);
- розподіл матеріальних та трудових ресурсів між окремими галузями
економіки; - розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту;
- темпи економічного зростання на макрорівні [2-5].
Відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України базова
(основна) ставка податку становить 18 відсотків.
Пунктом 136.2 ст. 136 ПКУ визначено, що під час провадження
страхової діяльності юридичних осіб резидентів одночасно із ставкою
податку на прибуток, визначеною у п. 136.1 ст. 136 ПКУ, ставки податку на
дохід встановлюються у таких розмірах:
- 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що
визначається у п.п. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 ПКУ;
- 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами добровільного медичного страхування та договорами
страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема
договорів страхування додаткової пенсії, та визначених п.п. 14.1.52, 14.1.52
прим.1, 14.1.52 прим.2 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів
нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з
України у випадках, встановлених п. 141.4 ст. 141 ПКУ (п. 136.3
ст. 136 ПКУ). Згідно з п. 136.4 ст. 136 ПКУ під час провадження
букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей,
азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на
прибуток, визначеною у п. 136.1 ст. 136 ПКУ, ставка податку на дохід
встановлюється у розмірі:
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- 10 відсотків від доходу, отриманого від діяльності з випуску та
проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів;
- 18 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності,
азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних
ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених
виплат гравцю.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси підприємств є частиною загальної системи фінансів, вони
відображають процес утворення, розподілу і використання доходів на
підприємствах різних галузей народного господарства . Фінанси
підприємств- це економічні відносини, пов`язані з рухом грошових потоків,
формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів
суб`єктів господарювання в процесі відтворення за принципами
безповоротності, безстроковості та нееквівалентності. Функціонування
фінансів підприємств здійснюється за допомогою правильної їх організації.
Для забезпечення конкурентоспроможності та платоспроможності
підприємства необхідно ефективно налагодити організацію своїх фінансів.
Організація фінансової діяльності підприємства повинна підвищувати
ефективність управління підприємством. Організація фінансів підприємств 126

це сукупність форм, методів, способів формування та використання
фінансових ресурсів, які використовуються керівним органом у процесі
контролю за їх кругооборотом для досягнення поставлених цілей згідно норм
чинного законодавства країни[2]. Так як ми знаєм, що в основу організації
фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок, ми хочемо трішки
більше розповісти про комерційний розрахунок.[1] Отож комерційний
розрахунок - це постійне порівняння витрат та результатів фінансовогосподарської
діяльності
підприємства,
передбачає
отримання
максимального прибутку при мінімумі затрат. [2]
Він базується на принципах:
- саморегулювання;
- самоокупності;
- самофінансування.[1]
Основою організації фінансів підприємств всіх форм та видів власності є
наявність фінансових ресурсів в необхідних розмірах для здійснення
організованої господарської діяльності власника. Формування цих ресурсів
відбувається в період створення підприємства шляхом утворення із
статутного та додатково вкладеного капіталу фонду основних та оборотних
коштів. Ще досить важливим в організації фінансів підприємств є організація
оборотних коштів, оскільки на основі цієї форми авансованої вартості
відбувається рух усієї вартості, яка знаходиться в процесі розширеного
відтворення, тому від них залежить інтенсифікація та ефективність усього
виробництва[2].Щодо методів управління фінансами підприємства, об'єктами
фінансового управління є фінансові відносини, централізовані і
децентралізовані фінансові ресурси усіх ланок фінансової системи;
найважливіші об'єкти управління - фінанси підприємств, організацій і
установ, фінанси домогосподарств, загальнодержавні фінанси. Суб'єктами
фінансового управління є держава в особі законодавчих і виконавчих органів
(у тому числі фінансових), а також фінансові служби підприємств,
організацій і установ. Ще досить важливо знати, що сукупність усіх
організаційних структур, які здійснюють управління фінансами, утворює
фінансовий апарат. Тобто управління фінансами - система методів і форм
організації фінансових відносин, які застосовує фінансовий апарат для
ефективного формування, розподілу і використання фінансових ресурсів
суб'єктів економічної діяльності з метою досягнення поставлених цілей та
запланованих результатів[4].Основне місце в управлінні фінансами займає
прогнозування. Фінансове прогнозування - це передбачення ймовірного
фінансового стану держави, галузі, підприємства, обґрунтування показників
фінансових планів.
Розрахунок прогнозних показників та визначення рівня фінансового
становища в майбутньому здійснюється в декілька етапів:
I. Складення аналітичного балансу
II. Виділення впливових факторів
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III. Вихід на розрахункові величини факторів
На першому етапі на підставі аналізу показників попередніх періодів
складається аналітичний баланс і визначаються вхідні дані для розрахунку
необхідних показників, ранжированих залежно від ступеня їх вагомості.
Другий етап полягає у виділенні факторів, які мають - першочерговий вплив
на відібрані показники, визначаються допустимі межі впливу цих факторів.
Третій етап - вивчаються можливості виходу на розрахункові величини
факторів [3].Також основою ефективного управління фінансами
підприємства є фінансовий контролінг. Фінансовий контролінг – це
мистецтво управління (система управління), спрямоване на визначення
майбутнього фінансового достатку підприємства і шляхи досягнення його.[5]
Побудова системи фінансового контролінгу базується на таких основних
принципах:
1) спрямованість системи фінансового контролінгу на досягнення
фінансової стратегії підприємства;
2) багатофункціональність фінансового контролінгу;
3) орієнтованість фінансового контролінгу на кількісні показники;
4) відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів
фінансового аналізу та фінансового планування;
5) своєчасність, простота та гнучкість побудови системи фінансового
контролінгу;
6) економічна ефективність запровадження фінансового контролінгу на
підприємстві.[6]
На нашу думку, фінансовий контролінг є одним з кращих методів
управління фінансами підприємства, адже його завданням є організація
управління фінансовими процесами на такому рівні, щоб унеможливити
помилки, відхилення і прорахунки як в поточній діяльності, так і на
перспективу. [5] Отже, ми дізнались про те, що покладено в основу
організації фінансів підприємства і визначили методи управління фінансами.
Також ми дізнались про фінансовий контролінг і визначили що він є однією
із основ ефективного управління фінансами.
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ФОНДОВА БІРЖА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Фондовий ринок опосередковує кредитні відносини і відносини
спільного володіння за допомогою цінних паперів. Особливістю залучення
фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів є те, що як правило,
останні можуть вільно обертатися на ринку. Можливість вільної купівліпродажу цінних паперів дозволяє вкладнику визначати час, на який він бажає
розмістити свої кошти. Організований фондовий ринок представлений
фондовою біржею.
Фондова біржа – це місце, де відбуваються торги цінними паперами –
акціями, від початкового розміщення до перепродажу. Котирування акцій
прямим чином залежать від ступеня прибутку компанії, її звітності,
показника дивідендів, у тому числі геополітичних регулятивних аспектів.
Біржа відображає суму думок всіх учасників про рівень цінності конкретної
компанії на основі попиту і пропозиції. Перейнявши від товарної біржі
інструментарій торгівлі, фондова біржа досить швидко залишила позаду
свою попередницю. У XVII-XVIII століттях фондова біржа періодично
ставала епіцентром підвищеної ділової активності, що часто закінчувалася
крахом шахрайських, фіктивних підприємств, чиї акції стали причиною
ажіотажу. Це був час зародження акціонерних підприємств - вони виникали
як епізодичні, випадкові, незакономірні, оскільки обслуговували специфічні
потреби, але це гальмувало їх розвиток. Варто пригадати акціонерні компанії
типу Ост-Індських (одна була заснована в Голландії, інша - в Англії). Вони
виступали формою, в якій монополія на торгівлю з колоніями надавалася
групі купців. Більш ідеальною виявилася саме акціонерна форма, оскільки
вона дозволяла деякою мірою потенційно забезпечити "соціальну
справедливість" і зрівняти привілеї, що отримували купці, які об'єднувалися
в такі компанії, їх акції емітувалися досить широко, щоб кожний бажаючий
міг їх придбати, а з ними - і доступ до прибутків від колоніальної торгівлі.
Якщо акціонерні товариства, які виникали в цей час, сприяли
могутньому поштовху розвитку фондової біржі, то масовий перехід до
акціонерної форми, що розпочався у другій половині XIX ст., закріпив за нею
пальму першості у біржовому світі: без фондової біржі акціонерна справа посправжньому розвиватися не може. Отже фондова біржа є регулятором
фінансового ринку, тобто організованим і регулярно функціонуючим ринком
з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”
від 23.02.2006 р. фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма
засновниками – торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право
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провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх
об’єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними
паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою
ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. Для здійснення своєї
діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не
меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють
кліринг та розрахунки, – не меншому ніж 6 мільйонів гривень. Прибуток
фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її
засновниками (учасниками).
На сьогоднішній день у світі близько 100 товарних і фондових бірж, що
відіграють провідну роль у розвитку біржової діяльності. Сучасні світові
біржі відображають світову цінову кон’юнктуру на різних ринках.
Незважаючи на світові кризові явища, міжнародні біржові торги
характеризуються зростанням обсягів упродовж багатьох років. Обсяги
світової біржової торгівлі у 2016 р. сягнули максимального рівня з 2004 р. –
25,2 млрд контрактів. Біржова торгівля на світових біржах ф’ючерсами та
опціонами у за останні дванадцять років зросла у 2,8 разів з 8,86 млрд
контрактів до 25,2 млрд конрактів. Оцінка стану світової біржової діяльності
за географічними районами свідчить про домінування в останні роки двох
регіонів – Північної Америки та Азії. Найбільше зростання обсягів торгівлі
на азійських біржах в 2015р., що порівняно з 2014р., склало 33,7% і досягло
рівня 9,7 млрд угод. Це був найвищий показник для даного географічного
регіону з 2011р. Український фондовий ринок є унікальний у організації
ринку цінних паперів, що займає на ньому досить вузький сегмент.
Економічні і соціальні реформи в нашій країні знаходяться в прямій
залежності від формування ефективної моделі фондового ринку.
Фондова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на цінні папери,
оскільки їхня вартість визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це
дає можливість протидіяти спекуляціям цінними паперами внаслідок
створення їхнього штучного курсу в різних регіонах, а також унеможливлює
продаж фіктивних паперів.Розвиток українського ринку цінних паперів
вимагає розв'язання ряду важливих, у тому числі і законодавчих питань. До
них, насамперед, відносяться: визначення концепції ринку цінних паперів і
фондової біржі, розробка методики оцінки майна всіх об'єктів народного
господарства. Здійснення цього разом з іншими ринковими заходами
забезпечить не тільки появу достатньої кількості цінних паперів, але і
впровадження системи допуску (лістингу) цих паперів. Лістінгування буде
сприяти організаційному упорядкуванню національного ринку цінних
паперів - на біржі будуть надходити лише ті з них, що пройшли оцінку
основних фондів і аналіз усієї господарської діяльності в Міністерстві
фінансів України. У той же час лістинг підвищить гарантії для інвестора,
дозволить формувати біржовий реєстр і біржові бюлетені, що відображають
обіг і котирування цінних паперів на фондовому ринку. Фондова біржа
ПФТС – найбільша в Україні за кількістю торгів та іншими аспектами.
Основне число всіх операцій проводиться саме на ПФТС, а індекс біржі
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прийнято розглядати ознакою фінансової ситуації України. Та все одно будь
яка українська біржа значно відстає від світових компаній у західних
столицях. Наприклад, річний обсяг торгів на ПФТС досягається на
Лондонській біржі за 30 хвилин.
Проте і на сьогоднішній день фондові біржі України динамічно
розвиваються і нарощують свій потенціал. Саме через фондові біржі в
майбутньому будуть інвестуватись значні кошти в економіку України, а її
громадяни зможуть стати повноцінними власниками потужних прибуткових
підприємств, як це має місце в ринково розвинених країнах.
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ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Важливою складовою бюджетної системи є місцеві бюджети. Від
забезпеченості їх фінансовими ресурсами залежить соціально-економічний
розвиток як окремої території так і держави загалом. Становлення місцевих
бюджетів багато в чому залежить від правильності, повноти та оптимальності
застосування положень Бюджетного кодексу.
Економічний та соціальний розвиток будь–якої країни значною мірою
залежить від розвиту її території. Забезпечення місцевого самоврядування
стабільними та доцільними фінансовими ресурсами є запорукою становлення
дієздатної та ефективної місцевої влади.
В науковій літературі дослідники по різному тлумачать значення цієї
категорії. Так, Власюк Н. І., Мединська Т. В., Мельник М. І. дають
визначення місцевих бюджетів як «сукупності економічних відносин, що
виникають у зв’язку з утворенням і використанням фондів грошових засобів
місцевих органів влади у процесі перерозподілу національного доходу з
метою забезпечення розширення відтворення иа задоволення соціальних
потреб суспільства» [1].
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Відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетна система
складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими
бюджетами визначаються обласні, районні бюджети, бюджети міста та
бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань [2].
У Бюджетному кодексі зазначено, що складовими частинами бюджету
є загальний і спеціальний фонди. Із загального фонду здійснюється
фінансування видатків, він призначений для фінансування основних функцій
і завдань держави, територіальної громади. Спеціальний фонд передбачає
цільове використання коштів за бюджетним призначенням яке виступає як
повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів
Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про
місцевий бюджет, що має часові і кількісні обмеження і дозволяє надавати
бюджетні асигнування.
Відповідно до Бюджетного кодексу України джерелами доходів
місцевих бюджетів виступають 4 групи: податкові надходження, неподаткові
надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти.
Основним джерелом формування дохідної частини бюджетів усіх
рівнів є податки. Податкові надходження становлять понад 2/3 усіх доходів
бюджету [7, с. 24]. Основу податкових доходів місцевих бюджетів формують
наступні податки та збори: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю,
екологічний податок, місцеві податки та збори, єдиний податок для суб’єктів
малого підприємництва. Податок на доходи фізичних осіб зберігає позицію
найвагомішого за обсягом джерела прибутної частини місцевих бюджетів,
його частина дохідної бази місцевих бюджетів складає 45,6 %. Динаміку
надходження податку на доходи фізичних осіб відображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1. – Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до
місцевих бюджетів України за 2016-2020 рр.
У грудні 2014 затверджено зміни до законодавства, відповідно до яких
у 2020 році розпочато новий етап бюджетної децентралізації, що передбачає
органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і
збільшення бюджетних ресурсів для їх виконання [5]. Однак протягом
багатьох років в Україні існують проблеми формування дохідної частини
місцевих бюджетів, серед них – брак коштів органів місцевої влади та
нестабільність надходжень. Як наслідок, на місцях не вирішуються
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першочергові проблеми громадян, не забезпечується належне фінансування
економічного й соціального розвитку відповідних територій, їх благоустрій,
управління комунальним господарством освіти, охорони здоров’я,
погіршується стан доріг [6].
Спираючись на зарубіжний досвід, необхідно створити спеціальні
бюджетні фонди фінансового вирівнювання територій, а перерозподіл
доходів між бюджетами одного рівня доцільно було б здійснювати з
урахуванням податкової сили територій та мінімального рівня, до якого
повинні вирівнюватися фінансові можливості цих територій.
Сьогодні назріла необхідність визначення обґрунтованого нормативу
бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням
економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних
територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний
розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а
також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. Вирішення
цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих
бюджетів значною мірою визначило б розширення економічної самостійності
регіонів країни.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В
УКРАЇНІ НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Податкова система держави є однією з головних складових
стратегічного, економічного та соціального розвитку будь-якої країни. У
період євроінтеграції України досить актуальним питанням є переймання
ефективного економічного досвіду країн з розвинутою ринковою економікою
щодо формування місцевих податків і зборів як складової дохідної частини
місцевих бюджетів. Саме тому дослідження ефективних шляхів
удосконалення місцевих податків і зборів на основі зарубіжного досвіду є
однією з необхідних передумов реформування вітчизняної податкової
системи.
Питаннями місцевого оподаткування в Україні серйозно займаються такі
вчені-економісти, як: В. Андрущенко, О. Василик, А. Гальчинський,
І.Волохова, К. Павлюк та ін.
У зарубіжних країнах основою місцевого розвитку є власні фінансові
ресурси, тобто місцеві податки та збори, що забезпечують ефективність
управління економічною та соціальною сферами на місцевому рівні. Окрім
фінансової незалежності органи місцевого самоврядування мають право
самостійно управляти місцевими податками і зборами, які стягуються до
відповідного бюджету. Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних
країнах свідчить про те, що роль власних джерел наповнення місцевих
бюджетів постійно зростає.Системи місцевого оподаткування в країнах з
ринковою економікою відзначаються великою різноманітністю. Це
спричинено як історичними чинниками, так і прагненням місцевих органів
влади підвищити ступінь фінансової автономії за рахунок таких джерел
доходів, як місцеві податки та збори. Зокрема, у більшості розвинених країн
місцеві податки і збори становлять 5 – 40% усіх податкових надходжень до
зведених бюджетів. Як приклад, в Японії місцеві податки та збори становлять
35%доходів органів місцевого самоврядування, у Великобританії – 37%, в
Німеччині – 46%, у США – 66%. Також місцеві органи влади в багатьох
країнах наділені правом самостійно встановлювати місцеві податки та збори.
Така самостійність може проявитися у різних формах та розподілу
повноважень між центральним урядом та місцевим самоврядуванням. Органи
місцевої влади можуть мати необхідні права у місцевому оподаткуванні,
виборі форм обкладання податками та їх розмірі [1].
Проаналізувавши системи місцевого оподаткування зарубіжних країн,
можна виокремити певні відмінності та недоліки місцевого оподаткування в
Україні. Перш за все, частка місцевих податків і зборів у дохідній частині
місцевих бюджетів є не значною, що є негативним чинником для
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забезпечення економічного розвитку місцевого самоврядування. Також
органи місцевого самоврядування не мають достатньо прав для того, щоб
повністю регулювати місцеві подати та збори на місцях. Усунути дані
проблеми можна за допомогою ефективної системи впровадження
децентралізації [1].Основні зміни, які мають відбутися в Україні для
покращення стану місцевого оподаткування, тісно пов’язані з необхідністю
реформування системи органів місцевої влади та розвитку інститутів
громадянського суспільства. Досвід розвитку зарубіжних країн свідчить про
те, що оптимізація місцевої організації влади, зміцнення місцевого
самоврядування, формування самодостатніх територіальних громад
неможливе без проведення децентралізації влади, яка є основою
забезпечення високого рівня життя населення, надання якісних послуг на
локальному рівні [5].
Європейський і світовий досвід свідчать, що проблеми місцевого
оподаткування можуть ефективно вирішуватися виключно на місцевому
рівні. Децентралізація передбачає передачу повноважень вирішувати місцеві
проблеми на найближчий для людей рівень – від центральних державних
структур органам місцевого самоврядування – безпосередньо громадам, а
також забезпечити їх власними фінансовими ресурсами, які зроблять їх
спроможними ці проблеми вирішувати. Запроваджується відповідальність
органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї
роботи, а перед державою – відповідальність за законність [3].Сьогодні
Україна ефективно впроваджує та проводить реформи, що стосуються
децентралізації і економічного зростання як окремої територіальної громади,
так і держави і в цілому. У даний період часу Україна покладає великі надії
на реформу децентралізації, ефективність якої залежить від правильності
розуміння та мислення органів місцевого самоврядування щодо формування
стратегій регіонального розвитку та об’єднання територіальних громад.
Україна рухається в напрямі вдосконалення адміністрування податків,
зокрема автоматизації процесів адміністрування акцизного податку.
Електронна система сьогодні контролю діє лише для пального, а для інших
видів підакцизних товарів вона відсутня, тобто відсутній ефективний
контроль за обігом цих товарів, тому для вирішення проблеми ухилення від
сплати акцизного податку від продажу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, вважаємо за потрібне, запровадження електронної системи
контролю за виробництвом та обігом даних підакцизних товарів. Таким
чином, досвід зарубіжних країн може стати дуже корисним для України,
адже він свідчить про те, що в цих країнах відбулись реформи та є вагомі
результати у даній сфері. Зарубіжний досвід функціонування місцевих
податків та зборів дозволяє систематизувати основні принципи
удосконалення формування місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків
і зборів, а саме:
– вплив місцевих податків та зборів у частині формування дохідної
бази місцевих бюджетів;
– оптимальне співвідношення розмірів місцевих податків і зборів,
які надаються місцевими органами влади;
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– розширення повноважень органів місцевої влади у сфері
регулювання місцевих податків та зборів.
До основних завдань, які сприятимуть збільшенню надходжень до
місцевих бюджетів також слід віднести:
- підтримку підприємств, що створюють нові робочі місця й
збільшують фонд оплати праці;
- дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та
організаціях.
- скорочення податкового боргу за платежами до місцевих
бюджетів,
- забезпечення прибутковості комунальних підприємств;
- формування податкової культури населення та дотримання
податкової дисципліни платниками податків [4].
Отже, зарубіжний досвід розвитку місцевих податків та зборів має
важливе значення в сучасних умовах, так як в Україні назріла необхідність
децентралізації місцевих бюджетів для ефективнішого задоволення потреб
населення [2].
Підсумовуючи, можна зазначити, що діюча на сьогодні в Україні
система місцевих податків та зборів перебуває на стадії реформування.
Особливо важливим це є для територіальних громад, від імені яких діють
органи місцевого самоврядування, тому що саме такі платежі є важливою
частиною доходів місцевих бюджетів. Також важливим на шляху
реформування місцевих податків та зборів є врахування міжнародного
досвіду. Все це в сукупності є запорукою створення міцної та стабільної
фінансової бази місцевого самоврядування.
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ЛОМБАРДИ ЯК ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ
Ломбард — фінансова установа, що не відноситься до числа банків,
головною метою якого є надання фізичним особам кредитів під заставу.
Фінансові кредити ломбард дає виключно у гривнях готівковою чи
безготівковою формою.
Проблемним питанням виникнення ломбардів, ведення їх професійної
діяльності, основам їхнього розвитку та функціонування на фінансовому
ринку України приділяють увагу такі науковці: Арбузов С.Г., Н. Внукова 1,
Н. Гаврилова, Демченко О.П. [6; 7], Колобов Ю.В., Міщенко В.І.,
Науменкова С.В.
Для набуття статусу фінансової установи ломбарди зобов'язані привести
свою діяльність у відповідний до вимог Положення про порядок внесення
інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та
подати до Держфінпослуг відповідні документи для внесення інформації до
Державного реєстру фінансових установ протягом дев’яти місяців з дня
набуття чинності цим Положенням [2]. Ломбард здійснює свою діяльність
згідно своїх установчих документів, у нього повинна бути ліцензія.
Мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду не може бути менше 500
тис. грн. Організаційно-правовою формою ломбарду може бути тільки
господарське товариство [5]. Для того, щоб отримати кредит у ломбарді
потрібен тільки паспорта, що сильно полегшує процедуру оформлення будьякої операції у порівнянні з банком.
Головною перевагою ломбардів є швидкість надання позик. Гроші
видадуть того самого дня, якщо заставою слугують коштовності, побутова
техніка, а отримання позики під заставу автомобіля або квартири займає 2–3
дні. У зв’язку з нестабільною у сучасних умовах ломбарди набувають все
більшого масштабу, кількість позичальників збільшується, оскільки
необхідність людей у швидкій позиці змушує звернутися за допомогою у
ломбард, тому що у ломбардах, на відміну від банків, готові надавати
клієнтам будь-які суми. Проте не безкоштовно. Протягом однієї доби
позичальник сплачує не менше 1 % від вартості закладеної речі.
Максимальний термін позики – 1 місяць. Якщо гроші клієнт не повертає, то
закладене майно ломбард має право залишити собі. Крім того, що
збільшується кількість позичальників у ломбардах які після закінчення
терміну зберігання заставленого майна не викуповують його. На
українському фінансовому ринку кредити в ломбардних установах завжди
були найдорожчими. За даними Всеукраїнської асоціації ломбардів, середня
ставка за кредитами в ломбардних установах становить 0,8 % на день [4].
Залежить ця ставка і від терміну кредитування, а також застави.
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Також не мало значущим є факт того, що діяльність ломбарду
відбувається за рахунок коштів їхніх власників без будь-якого залучення
позикового капіталу, що забезпечує фінансову стійкість та рівновагу. При
теперішніх умовах ломбард є максимально консервативною і стабільною
фінансовою установою для фізичних осіб, адже за будь-яких умов (в
більшості не позитивних) змін у економіці, вони продовжують виконувати
функцію соціально-економічного стабілізатора.
Фінансові послуги, які надає ломбард:
- надає кошти у позику (також і на умовах кредиту);
- здійснює реалізацію власності наданої під заставу;
- проводить оцінку власності наданої під заставу;
- посередницьке надання послуг.
Головною відмінністю кредитів наданих в ломбарді, від інших
кредитних установ є наявність обов’язкової застави власності, яке передаєте
ломбардові у володіння. Основними предметами застави є техніка для
побуту, ювелірні вироби і таке інше. Проте іноді люди вдаються до того, що
закладають свої автомобілі чи навіть власне нерухоме майно. Ломбарди
охоче йдуть на такі пропозиції, адже наявність цієї застави ліквідовує всі
ризики з приводу не повернення кредиту, так як у разі не сплати кредиту
майно під заставою перейде у власність ломбарду взагалі не витрачаючи ані
ресурсів, ані часу на примусове стягнення.
Головною метою ломбарду є отримати майно, яке буде перевищувати по
вартості заставлений об’єкт а саму заставу вони оцінюють нижче її
справжньої ринкової вартості. Станом на кінець 2019 року співвідношення
вартості майна, яке прийняли під заставу, до наданих ними кредитів
становило 116,4% [3]. Ломбардні установи отримують свій дохід саме за
рахунок великих процентних ставок на кредити (середньорічна відсоткова
ставка на 2019 рік – 215,3%) [3].
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Рисунок 1 – Обсяги виданих кредитів ломбардами,млрд грн.
Джерело: побудовано автором на основі [3].
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На рис. 1 видно, що послугами ломбардів починають користуватись все
частіше: лише 2019 року ломбардами було видано кредитів на суму
18,2 мільярда гривень, що перевищує аналогічний показник 2018 року на
11% (16,4 мільярда гривень). Таке стрімке підвищення послуг ломбардів
зумовлене підвищенням попиту на додаткові ресурси та недоступністю
кредитування з інших джерел для людей з малим рівнем доходів.
Відстежується зворотна залежність: чим гірше соціально-економічне
становище у країні, тим активніша діяльність ломбардів.
Кількість ломбардів частково зменшилась, проте кількість їхніх
структурних підрозділів залишилась сталою. Так станом на кінець 2019 року
в Україні діяло 324 ломбардні установи з 6 172 відділеннями, а на кінець
2018 року їх кількість становила 359 ломбардів з 6 171 структурними
підрозділами.
З огляду на все вище перелічене можна прийти до висновку, що в
умовах кризи ломбарди створюють високу конкуренцію банкам у сфері
кредитування фізичних осіб. Конкурентоспроможність ломбардів підвищує
швидкість отримання кредиту, порівнюючи з банками, простота, здатність
швидко відреагувати на потребу клієнта. Проте навіть маючи всі ці переваги
ломбарди не здатні повністю витіснити банківські установи із даного
сегмента банківських послуг.
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ І ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку економіка України перебуває на стадії
активізації трансформаційних процесів, що охоплюють низку важливих сфер
та ланок національного господарства. Розвиток системи місцевих фінансів
протягом 1991–2014 рр. характеризувався значним рівнем дотаційності
місцевих бюджетів, що, з одного боку, створювало надмірне видаткове
навантаження на державний бюджет, а, з іншого боку, супроводжувалося
майже цілковитою відсутністю фінансової автономії та самодостатності
органів місцевого самоврядування. Така ситуація актуалізувала необхідність
якісної трансформації цієї сфери, результатом чого став запуск реформи
децентралізації влади у квітні 2014 року.
Реформа адміністративної та фінансової децентралізації в Україні
розпочалася зі схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні, якою визначено передумови
необхідності кардинального реформування системи місцевих фінансів у
нашій державі, загальні теоретичні та організаційні засади реформи, її
основні етапи та очікувані результати. У свою чергу, прийняття у 2015 році
Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» дозволило
перейти до практичної імплементації адміністративної частини реформи
шляхом формування нових об’єднаних територіальних громад, наділених
ширшим спектром повноважень у порівнянні з колишніми територіальними
громадами. Разом з тим, прийняття змін до Бюджетного та Податкового
кодексів дозволило на законодавчому рівні закріпити зміни стосовно
фінансової складової реформи децентралізації. Враховуючи зазначене,
особливий науковий та прикладний інтерес викликає порівняння динаміки
основних показників, що характеризують розвиток системи місцевих
фінансів у до- та пореформений періоди, а також формалізації на основі
цього аналізу найбільш гострих проблемних аспектів і перспектив їх
вирішення.
Справедливо зауважити, що одним із найважливіших цільових
орієнтирів фінансової частини реформи децентралізації у нашій державі є
формування фінансово незалежних та самодостатніх територіальних громад,
що відповідним чином позначається на показниках доходної та видаткової
частин місцевих бюджетів. Зокрема, у даному контексті важливого значення
набуває створення адекватної фінансової бази функціонування органів
місцевого самоврядування, що, перш за все, вимагає оптимізації системи
місцевих податків і зборів. Разом з тим, не менш важливим завданням у
контексті реформи є перерозподіл видаткових повноважень між рівнями
бюджетної системи, що, з одного боку, має базуватися на принципі
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субсидіарності (передавання повноважень щодо прийняття управлінських
рішень стосовно фінансування суспільних послуг максимально наближено до
їх кінцевого реципієнта), а з іншого боку, не створювати негативних
прецедентів щодо надмірного видаткового тягаря на місцеві бюджети. Таким
чином, від фінансової самодостатності місцевих бюджетів значною мірою
залежить якість надання суспільних послуг мешканцям територіальних
громад, а також загальний рівень добробуту населення та ефективності
бізнесу в конкретному регіоні та країні в цілому.
Аналіз дозволяє відмітити наявність суттєвого розриву між рівнем
децентралізації доходів та витрат в Україні (рівень децентралізації витрат в
середньому на 19,81 % вище за аналогічний показник по доходам), що
засвідчує наявність проблеми посиленого видаткового навантаження на
місцеві бюджети, що, у свою чергу, не дозволяє говорити про високий рівень
фінансової автономії та самодостатності територіальних громад у нашій
державі на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин.Разом з тим,
окремо аналізуючи динаміку показника децентралізації витрат, можна
відзначити його зростання порівняно з початком періоду дослідження:
концентрація витрат місцевих бюджетів у витратах зведеного бюджету
України у 2018 р. була на 4,04 % вище, ніж у 2008 р., тобто базисний темп
приросту складає 9,84 %. Однак, справедливо зауважити, що більш
динамічне зростання рівня даного показника відбулося саме у пореформений
період (2017–2018 рр.), тоді як в середньому за весь діапазон аналізу
ланцюговий темп росту складає 99,18 %.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити
наступні висновки:
- на сьогоднішній день існує майже двократний розрив між рівнем
децентралізації доходів та витрат, при чому цей дисбаланс з кожним роком
посилюється (22,81 % у 2018 році проти 16,22 % у 2008 році);
- реформа фінансової децентралізації інтенсифікувала в першу чергу
процеси децентралізації витрат, результати чого стали особливо помітні у
2017–2018 рр.;
- на даному етапі розвитку місцевих фінансів допоки неможливо
говорити про посилення рівня фінансової автономії територіальних громад,
адже показник децентралізації доходів зберігається на відносно стабільному
рівні після його помірного скорочення у 2011 році з прийняттям Податкового
кодексу України.
Разом з тим, можна відзначити, що децентралізація витрат відбувається
майже вдвічі швидшими темпами за децентралізацію доходів. Крім того,
інтенсивність зростання рівня показників у пореформений період також
відрізняється, а саме: рівень децентралізації доходів зростає несуттєво,
досягнувши значення 2009 року, тоді як рівень децентралізації витрат
збільшувався більш помітними темпами, аналогічних яким не було
зафіксовано протягом періоду дослідження. Разом з тим, позитивно
відмічаючи факт децентралізації витрат, загрозливим явищем є такі
випереджальні його темпи над аналогічним процесом за доходами, адже
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відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів для фінансування
делегованих центральним урядом повноважень не дозволить покращити
рівень фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, а
навпаки створить надмірне видаткове навантаження на місцеві бюджети.
Таким чином, справедливо відзначити, що за результатами аналізу
динаміки показників рівня децентралізації доходів та витрат в Україні,
розрахованих двома провідними міжнародними організаціями (ОЕСР та
МВФ), вдалося виявити аналогічні тренди та проблемні аспекти попри певну
відмінність методологічних підходів.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ІПОТЕЧНОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Прoблeмoю рoзвитку іпoтeчнoгo крeдитування в Україні пoв’язують з
тим, щo іпoтeчний ринoк посідає oднe з найважливіших міcць ceрeд
фінанcoвих мeханізмів eкoнoмічнoгo cтимулювання і cтабільнoгo рoзвитку
eкoнoміки. Іпoтeка пoвинна cтати oдним із визначальних фактoрів
підвищeння якocті життя грoмадян, таким чинoм рoзширить їхні мoжливocті
підприємницькoгo cамoвизначeння, даcть змoгу вирішувати житлoву
прoблeму у дeржаві, змeншить coціальну напружeніcть в cуcпільcтві.
В cучаcних умoвах іcнує ряд прoблeм на ринку іпoтeки: вcтанoвлeння
гарантій дoгoвірних умoв, збаланcoваніcть інтeрecів учаcників іпoтeки.
Крeдитування має бути дocтупним нe тільки крупним інвecтoрам, алe й для
індивідуальних ocіб.
Гoлoвними прoблeмами іпoтeчнoгo крeдитування в Україні є:
 малoeфeктивна, тривала і затратна для крeдитoра прoцeдура
звeрнeння cтягнeння на прeдмeт іпoтeки за рішeнням cуду абo викoнавчoгo
напиcу нoтаріуcа;
 відcутніcть закoнoдавчoгo пoлoжeння щoдo функціoнування
втoриннoгo іпoтeчнoгo ринку іпoтeчних цінних папeрів;
 відcутній рoзвитoк інфраcтруктури ринку житла та житлoвoгo
будівництва;
 нeдocкoналіcть правoвoї бази;
 відcутніcть дієвoгo мeханізму крeдитування під заcтаву зeмeль
cільcькoгocпoдарcькoгo призначeння;
142

 нecпрoмoжніcть банківcькoї cиcтeми працювати за міжнарoдними
cхeмами рeінвecтування;
 cкeптичнe cтавлeння грoмадянин дo українcьких банків і мoжливocті
втрати cвoгo житла у разі банкрутcтва банка-крeдитoра.
У «Звіті прo фінанcoву cтабільніcть» за грудeнь 2019 рoку зазначeнo, щo
іпoтeчнe крeдитування є пoтужним джeрeлoм фінанcування угoд на ринку
житла. В Україні іпoтeка нe кoриcтуєтьcя пoпулярніcтю ceрeд грoмадян, тoму
cпіввіднoшeння іпoтeчнoгo пoртфeля в гривні дo ВВП cтанoвить мeншe 1%; а
за даними учаcників ринку, іпoтeкoю фінанcувалocя мeншe 7% угoд. Ceрeд
ocнoвних пeрeшкoд рoзвитку іпoтeки – виcoка вартіcть крeдитів, навіть
пoпри пocтупoвe пoм’якшeння мoнeтарнoї пoлітики ocтаннім чаcoм.
Нeдocтатня прoзoріcть забудoвників разoм зі значнoю кількіcтю
нeдoбрocoвіcних учаcників ринку вжe призвeли дo фoрмування “фoнду
дoвгoбудів”
На даний мoмeнт іпoтeка в Україні пoтрeбує нeгайних змін, тoму щo цe
на пряму пoв’язанo з eкoнoмічнo cтабільніcтю дeржави та інших галузів,
такoж нe має вeликoгo пoпит на пocлуги банків з іпoтeчнoгo крeдитуванні
фізичних ocіб. Дoказoм є пocтійнe підвищeння цін на житлoву нeрухoміcть.
Для визначeння загальних cтратeгій пoдальшoгo рoзвитку житлoвoгo
крeдитування, банку пoтрібнo при фoрмуванні крeдитнoї пoлітики звeрнути
увагу питанню крeдитування під заcтаву нeрухoмoгo майна. Лишe cурoвий
кoнтрoль за дoтримання крeдитних умoв дoзвoляє забeзпeчити банку
надійніcть і прибуткoвіcть oпeрацій з іпoтeчнoгo крeдитування. Пoзики під
нeрухoміcть підлягають пoгашeнню на умoвах рoзcтрoчки платeжу і зі
cплатoю відcoтків. Відcoтки за іпoтeчними пoзиками мають ту влаcтивіcть,
щo їх вeличина залeжить від тeритoріальнoгo рoзміщeння нeрухoмoгo майна.
Підвищeння cтавки відcoтка за іпoтeчними пoзиками пoв'язанo із зрocтанням
ризику знeцінeння капіталу, щo впливає на діяльніcть крeдитoрів.
Напрями вирішeння прoблeм іпoтeчнoгo крeдитування:
1. Удocкoналeння і рoзвитoк закoнoдавчoї бази;
2. Cтвoрeння cиcтeми гарантій і прoзoрих умoв діяльнocті учаcників
іпoтeчнoгo ринку;
3. Cтандартизація та уніфікація прoцeдури іпoтeчнoгo крeдитування;
4. Рoзвитoк cиcтeми cтрахування іпoтeчних крeдитів;
5. Рoзвитoк фoндoвoгo ринку, вдocкoналeння інфраcтруктури
іпoтeчнoгo ринку; рoзвитoк двoрівнeвoї cиcтeми іпoтeчнoгo крeдитування;
6. Cтвoрeння cприятливіших умoв для дocтупу дo капіталу ширoкoгo
кoла пoкупців нeрухoмocті;
7. Змeншeння відcoткoвих cтавoк на іпoтeчні крeдити;
8. Налагoджeння cпівпраці з ріeлтeрcькими кoмпаніями;
9. Мoбілізація фінанcoвих рecурcів шляхoм дeржавних гарантій.
Пeрcпeктиви рoзвитку ринку іпoтeки в Україні значнo залeжать від
eкoнoмічнoгo зрocтання, cтабільнocті цін та oбміннoгo курcу націoнальнoї
валюти, удocкoналeння фінанcoвo-крeдитнoї cиcтeми та ринку нeрухoмocті.
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Іпoтeчнe крeдитування – цe надійний і вивірeний cпocіб залучeння приватних
інвecтицій інoзeмних та вітчизняних інвecтoрів. Лишe надійні гарантії,
зoкрeма заcтава нeрухoмocті та eміcія на її ocнoві іпoтeчних цінних папeрів,
дoзвoлять мoбілізувати в значних маcштабах заoщаджeння наceлeння і
cпрямoвувати їх на інвecтування пeрcпeктивних ceктoрів eкoнoміки. Лишe в
такoму разі в Україні мoжлива пoява зарубіжних пoртфeльних інвecтoрів, які,
чeрeз придбання іпoтeчних цінних папeрів, здійcнюватимуть інвecтування
українcькoї eкoнoміки.
Рoзвитoк іпoтeчнoгo ринку мoжливий за умoв дeржавнoї підтримки, яка
cприятимe cтвoрeнню cиcтeми cтандартизації ринку, рeфінанcуванню,
cтрахуванню ризиків. Банківcьким уcтанoвам нeoбхіднo рoзрoбити влаcну
cтратeгію рoбoти на ринку іпoтeки, визначаючи при цьoму джeрeла
рecурcнoгo забeзпeчeння, привабливіcть іпoтeчних крeдитів в пoєднанні з
ризиками, які притаманні іпoтeчнoму крeдитуванню. Oтжe, іпoтeчнe
крeдитування в Україні
щe нe дocяглo тoгo рівня як у країнах з
виcoкoрoзвитoю eкoнoмікoю, та пeрcпeктиви йoгo залeжать від cприятливих
умoв, зацікавлeнних інвecтoрів та дocкoналe закoнoдавcтвo, якe пoліпшує
інвecтиційний клімат в дeржаві.
Рoзвитoк іпoтeчнoгo ринку мoжливий за умoв дeржавнoї підтримки, яка
cприятимe cтвoрeнню cиcтeми cтандартизації ринку, рeфінанcуванню,
cтрахуванню ризиків. Банківcьким уcтанoвам нeoбхіднo рoзрoбити влаcну
cтратeгію рoбoти на ринку іпoтeки, визначаючи при цьoму джeрeла
рecурcнoгo забeзпeчeння, привабливіcть іпoтeчних крeдитів в пoєднанні з
ризиками, які притаманні іпoтeчнoму крeдитуванню. Oтжe, іпoтeчнe
крeдитування в Україні
щe нe дocяглo тoгo рівня як у країнах з
виcoкoрoзвитoю eкoнoмікoю, та пeрcпeктиви йoгo залeжать від cприятливих
умoв, зацікавлeнних інвecтoрів та дocкoналe закoнoдавcтвo, якe пoліпшує
інвecтиційний клімат в дeржаві
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СЕГМЕНТИ ТА СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
На фінансовому ринку діють різні компанії, функції яких визначаються
метою їх діяльності та участю в реалізації угод. Теми фінансового ринку
класифікуються
з
економічних,
юридичних
та
функціональних
характеристик.
Основними гравцями фінансового ринку є:
- компанії - це юридичні особи, що базуються в певній країні і
виробляють товари і послуги. Вони або інвестори, або випускають і
продають власні фінансові активи;
- фінансові посередники, через які заощадження і накопичення
економічних одиниць на фінансовому ринку конвертуються в позики та
інвестиції для інших економічних одиниць, що дозволяє їм задовольняти
потребу в додаткових коштах для розширення своєї діяльності;
- домогосподарства (населення), які представляють собою важливу
проблему на фінансовому ринку, конвертуються в заощадження як частина
доходу, який вони не використовують в поточному періоді, і при наявності
відповідного фінансового механізму можуть бути потужним джерелом
економічного зростання;
- індивідуальні учасники - це особи, які відповідно до чинного
законодавства мають певні права та обов'язки на фінансовому ринку. Сюди
входять громадяни певної держави, особи без громадянства та іноземці;
- інституційні учасники - це юридичні особи, які не є державними
регулюючими органами. Сюди входять корпорації, організації, фонди і
багато іншого. Ці учасники мають роздільну власність, характеризуються
організаційною єдністю, мають можливість діяти від свого імені, наділені
певними правами і обов'язками, мають поточні рахунки в комерційному
банку і т.д.;
- держава, пов'язана з фінансовим ринком завдяки економічним
відносинам між ним та іншими учасниками ринку. Держава зазвичай є
позичальником на фінансовому ринку, який регулярно розміщує свої боргові
зобов'язання на внутрішньому і зовнішньому ринках для фінансування
дефіциту державного бюджету. Він також виконує конкретну і дуже важливу
функцію - регулює фінансовий ринок. За допомогою законів і постанов
держава впливає на поведінку учасників ринку і певним чином спрямовує
розвиток в певному напрямку. Іноді держава може виступати інвестором на
фінансовому ринку і надавати фінансову підтримку певним компаніям. Це
відбувається, коли у держави з'являються надлишкові кошти і воно стає
постачальником грошей;
- державні регулятори, в ролі яких діють законодавчі, виконавчі, судові
та інші державні органи.
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Велику групу одиниць фінансового ринку складають інститути
інфраструктури, що виконують функції обслуговування основних учасників
або окремих операцій на фінансовому ринку. Ці компанії включають:
1) фондова і валютна біржі - це організовані постійні ринки, на яких
торгуються цінні папери і валюти. Вони створюють такі умови для торгівлі
фінансовими активами, які дозволяють учасникам отримувати прибуток від
торгівлі на біржі.
2) брокери - фінансові посередники, що займаються купівлею і
продажем фінансових інструментів за рахунок і від імені клієнта на підставі
договору комісії або доручення;
3) комерсанти - учасники фінансового ринку, які здійснюють
комерційну діяльність з фінансовими активами на свій страх і ризик і за свій
рахунок;
4) андеррайтери - фінансові посередники, які надають емітенту послуги
з лістингу цінних паперів;
5) депозитарії - суб'єкти фінансового ринку, що спеціалізуються на
наданні послуг зі зберігання цінних паперів, обліку прав власності на цінні
папери і руху цінних паперів. В Україні функції кастодіана можуть
виконувати тільки юридичні особи, зокрема комерційні банки, дилери та
брокери за цінними паперами.
6) депоновані - юридичні особи уповноважені зберігати і обслуговувати
обіг цінних паперів і операції емітента з цінними паперами;
7) реєстратори - суб'єкти фінансового ринку, які ведуть реєстри
власників іменних цінних паперів на підставі повноважень, виданих в
установленому порядку. Реєстр власників - це список власників та
номінальних утримувачів іменних цінних паперів, складений на певну дату.
Ведення реєстру передбачає збір і зберігання інформації про власників
іменних цінних паперів, а також про угоди, в результаті яких необхідно
внести зміни до реєстру на певний період часу. Зміни в реєстрі вносяться на
підставі документів, згідно з якими переходить право власності на відповідні
іменні цінні папери;
8) розрахунково-клірингові організації - організації, що спеціалізуються
на виконанні наступних функцій: розрахунки, в тому числі неттинг в рамках
договорів купівлі-продажу цінних паперів; Перевірка наявності грошових
коштів та цінних паперів на рахунках учасників; Видача виписок по касовим
рахунках клієнтів інституту; Надання інформації установам, провідним
книгам реєстрації іменних цінних паперів. Як правило, ця діяльність
здійснюється спеціальними кліринговими відділами бірж, а на
позабіржовому ринку - спеціалізованими кліринговими і розрахунковими
організаціями.
9) інститути інформаційного аналізу, інформаційні консультаційні
центри - інститути, що спеціалізуються на наданні своїм клієнтам послуг по
обробці та поширенню ринкової інформації про компанії та інструментах
фінансового ринку, поточних обмінних курсах, фондових індексах, а також
створення аналітичних оглядів подій і тенденцій в ринок фінансових послуг;
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10) саморегулівні організації фінансового ринку - це добровільні
некомерційні асоціації професійних учасників торгів, створені для захисту
інтересів своїх членів, власників цінних паперів та інших учасників торгів і
зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондовою біржею.
У той же час фінансові інститути (друга функціональна група) і
інфраструктурні інститути (третя функціональна група) є складовими
частинами інфраструктури фінансового ринку. Це ряд інститутів і
організацій, які надають всім учасникам фінансового ринку адекватні
організаційні та економічні умови для координації їх інфраструктури,
заходів, підвищення ефективності фінансових операцій і всього ринкового
механізму.
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Діяльністю державних банків опікується Міністерство фінансів України
(як власник), одним із основних його завдань є проведення реформи
державного банківського сектору, яка б відповідала кращим міжнародним
практикам і забезпечила ефективну, прибуткову діяльність цих банківських
установ. Перші «Засади стратегічного реформування державного
банківського сектору», були схвалені Кабінетом Міністрів України 11 лютого
2016 р., відповідно до яких, вдалося досягти виконання більшості
поставлених завдань перед державними банками.
Однак, вимушена націоналізація Приватбанку в грудні 2016 р., за
рахунок якої зросла частка банків державного сектору в активах банківської
системи України до 55 %, обумовила аналіз та прийняття нових сценаріїв
розвитку на наступні 5 років. Оновлені «Засади стратегічного реформування
державного банківського сектору» (далі оновлена Стратегія) були схвалені
Урядом 21 лютого 2018 р. на засіданні Кабінету Міністрів України, де
визначено її основні пріоритети:
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- прийняття та реалізація Стратегій для окремих державних банків з
метою відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, що
функціонують на ринкових, конкурентних засадах;
- удосконалення моделі управління державними банками через
підвищення їх ефективності шляхом покращення корпоративного управління
та дисципліни;
- визначення та впровадження заходів для зменшення об’єму
проблемних (непрацюючих) кредитів з метою відновлення кредитування
економіки та підготовки державних банків до приватизації;
- визначення та впровадження планів виходу держави із капіталу банків
з метою підвищення їх ринкової вартості [3].
Оновлена Стратегія передбачає й інституційні зміни – управлінням
активами займатиметься Незалежний комітет при Раді фінансової
стабільності: він має аналізувати динаміку непрацюючих кредитів у
державних банках (NPL) та даватиме рекомендації, як краще вчинити з тим
чи іншим проблемним кредитом (списати, вимагати додаткові застави,
реструктуризувати чи «пробачити» частину боргу).
Відповідно до оновленої Стратегії, важливим напрямом розвитку
державного банківського сектору є підвищення ефективності управління
банками державного сектору через удосконалення їх корпоративного
управління та реалізацію прийнятих окремих стратегій їх розвитку,
створення єдиної моделі управління державними банками. Прийнята
оновлена Стратегія реформування державного банківського сектору
дозволить підвищити прибутковість та привабливість банківського сектору
для іноземних та українських інвесторів, що забезпечить додаткові доходи
для державного бюджету. Одночасно із прийнятою оновленою Стратегією
реформування державного банківського сектору Кабінет Міністрів України
ухвалив Стратегію розвитку Ощадбанку на 2018-2022 рр. , яка передбачає
повну трансформацію цього держбанку та утримання його лідерства в
банківському секторі на наступні 5 років за підтримки свого стратегічного
партнера – Європейського банку реконструкції та розвитку. Ця Стратегія є
складовою загальної стратегії розвитку державного банківського сектора, яка
передбачає поступове зменшення частки державних банків шляхом їх
часткової чи повної приватизації, що дасть можливість збільшити
конкуренцію на ринку, забезпечити фінансову стабільність та доступність
банківських послуг. Однією з важливих змін у прийнятій Стратегії
Ощадбанку є вдосконалення корпоративного управління через створення
незалежної наглядової ради банку.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 361 від
23.02.2018 р. «Про рішення акціонерного публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» затверджено Основні напрями
діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» на 2018 - 2022 роки».
Відмінність цього нормативного документу від Стратегії Ощадбанку і
загальної Стратегії розвитку держбанків полягає у тому, що він не
обговорювався публічно до його публікації. Однак, він включає основні
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вимоги, які запропоновані в оновленій Стратегії реформування державного
банківського сектору, включаючи вимогу щодо удосконалення моделі
управління банку через підвищення його ефективності шляхом покращення
корпоративного управління та дисципліни. Основні напрями діяльності ПАТ
КБ «Приватбанк» на 2018 - 2022 роки були підготовлені компанією McKinsey
на замовлення Уряду із врахуванням макроекономічних прогнозів МВФ і
НБУ (інфляція на рівні 5 %, ріст реального ВВП – 3,8 %), а також були
включені для її виконання такі основні показники розвитку банківського
сектору до 2022 р., як:
- відновлення довіри до банківської системи повинно забезпечити
постійний ріст депозитів від 1 до 1,7 трлн грн;
- зниження темпів інфляції до 5 % забезпечить ріст чистих кредитів до
1,2 трлн грн;
- роздрібне та МСБ кредитування зростатимуть швидко, проте структура
кредитного портфелю не зміниться, заставне кредитування почне рости через
2-3 роки;
- банківський сектор повинен досягнути прибутку у розмірі 38 млрд грн
до 2022року.
Прийняті плани розвитку банків, які були включені до «Засад
стратегічного реформування державного банківського сектору» 6 (2016 р.),
Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк, дотримуються поставлених цілей.
Аналіз наявних на сьогодні узгоджених із Стратегією реформування
державного банківського сектору стратегій окремих державних банків
дозволяє зробити висновок, що найважливішою проблемою для ефективного
розвитку державного банківського сектору є вдосконалення механізму
підвищення якості його корпоративного управління [2].
Отже,
основними
напрямами
запровадження
ефективного
корпоративного управління в державних банках мають стати:
- своєчасне (відповідно до визначеного порядку НБУ) розміщення на
інтернет-сторінках банків інформації щодо: структури власності банків та
складу банківських груп; керівників банків; керівників та власників істотної
участі у банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників;
- встановлення відповідних вимог щодо ділової репутації та фінансового
стану засновників банку, кваліфікаційних вимог до керівників банку
(встановлюються НБУ);
- запровадження комплексної оцінки професійної придатності керівників
у банку за критеріями їх освіти (у тому числі додаткової професійної
підготовки), попереднього досвіду роботи (зокрема, управлінського) з
урахуванням бізнес-плану та стратегії розвитку банку, напрямів
відповідальності даного керівника відповідно до посади;
- забезпечення реформування державних банків шляхом підвищення
стандартів корпоративного управління з урахуванням кращих практик
приватного сектору та міжнародних стандартів (у т.ч. Принципів
корпоративного управління Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР), Принципів корпоративного управління для банків
Базельського комітету з банківського нагляду (в об’ємі, що не суперечить
українському законодавству);
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- узгодження розбіжностей між прийнятою оновленою Стратегією
розвитку державних банків і прийнятим ВР законопроектом №8331-д «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
функціонування фінансового ринку України» в частині визначення 27
належності функцій управління й контролю за діяльністю держбанків
Міністерством фінансів України або Кабінетом Міністрів України;
- підвищення рівня менеджменту в державних банках (загального,
стратегічного, фінансового, ризик-менеджменту, менеджменту персоналу,
маркетингу, інвестиційного та інноваційного менеджменту) відповідно до
сучасних світових тенденцій розвитку банківського бізнесу з метою адаптації
банків до майбутніх змін, формування механізмів захисту інтересів банку від
ризику неплатежів тощо [1].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
У фінансовій системі України кредит посідає дуже важливе місце. За
допомогою кредиту держава здійснює перерозподіл та контроль вільних
коштів. Поки що залишаються без уваги багато нових явищ у сфері
кредитування країни – зміна ролі банківського кредиту, поява нових, форм
кредитування, позик шляхом емісії боргових цінних паперів, бюджетних і
податкових кредитів. З’явилися нові проблеми кредитування, що притаманні
виключно ринковим умовам господарювання: зокрема змінились форми і
види ризиків при кредитуванні, запровадження вільного ціноутворення на
кредитному ринку, вплив кредитної політики на економічну ефективність
банків та позичальників і безліч інших проблем, які вимагають теоретичного
дослідження та осмислення.
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Проблематику цієї теми досліджували у своїх теоріях такі вчені як:
А. Сміт, Дж. Кейнс, Дж. Ло, Дж. Рікардо та інші. Теоретичне обґрунтування
теорії кредиту здійснювали вітчизняні вчені серед яких М. Дем’яненко,
В. Алексійчук, О. Гудзь, Т. Герасімова, А. Мороз, О. Непочатенко,
М. Савлук, П.Саблук та багато інших.
У ринковій економіці роль кредиту проявляється в регуляції, тобто в
оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма
перерозподілу ВВП та національного доходу є завершальною інстанцією.
Вона охоплює, поряд з фінансовою формою, перерозподіл між виробничою і
невиробничою сферами, між галузями виробництва і регіонами.
Отже, кредит у певній мірі впливає на структурну перебудову
економіки, на формування важливих пропорцій в економічній системі:
співвідношення між фондами відшкодування, нагромадження і споживання.
Кредит базується на договірній основі і виражає стосунки між кредиторами і
позичальниками. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного
сектора й держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал,
котрий передається за плату в тимчасове користування. Кредит завжди був і
залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва [3].
У теорії кредиту проблема впливу кредитних відносин на розвиток
економіки розглядається у взаємозв’язку з економічними межами
кредитування. При порушені цих меж відносини перетворюються на
фінансування.
На
макрорівні
економічні
межі
визначаються
платоспроможною потребою та наявністю кредитних коштів. На мікрорівні
визначається розміром банківських операцій активних та пасивних. Сама
суть кредиту передається у його функціях. Кредит як інститут, який
належить до фінансової системи держави виконує такі функції: емісійна,
контрольна і розподільча.Емісійна функція здійснюється за допомогою
випуску і розміщенню цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює
систему банківського кредитування і взаємодіє з нею. Розподільча функція
виявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і
децентралізованих фондів коштів, у розподілі та перерозподілі національного
доходу між суб’єктами господарської діяльності [1, с. 15]. Отже, за умов
ринкової економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кредитної
політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного
впливу на економічні процеси в державі. Контрольна функція знаходить свій
вияв у нагляді за правильним і ефективним використанням коштів, які
надають банки, та вчасним поверненням їх у певні строки.
Роль кредитну залежить від того в якому соціальному-економічному
середовищі. У ринковій економіці роль кредиту проявляться у багатьох
факторах,таких як:
 у регуляції суспільного відтворення;
 впливає на перебудову економіки, точніше на структуру перебудови
економіки;
 на формування пропорцій в економічній системі;
 на галузеву структуру,тому що вільні кошти перерозподіляться у інші
галузі;
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 у розвитку науково-технічного прогресу; в забезпеченні інноваційних
процесів;
 джерело фінансування певних вкладень.
Зміни в умовах розвитку економіки, в зв’язку з переходом від
адміністративно-командної до ринкової економіки посилює роль
комерційного, іпотечних кредитів. Це в свою чергу дає можливість
застосовувати кредит як додаткове джерело капіталовкладень. Збільшення і
розвиток акціонерного капіталу викликали розширення кредитних операцій з
цінними паперами і особливо кредитування під заставу цінних паперів [4].На
жаль, в Україні функції кредиту виконують не у повному обсязі. Це повязано
з тим, що зараз країна переживає економічну кризу та багато інфляційних
процесів. Високий рівень інфляції направляє комерційні структури на
інвестиції в торгівлю, діяльність посередників та проекти, які гарантують
стрімкий обіг капіталу та високі норму прибутку, іншими словами, в галузі з
високою ймовірністю втрати коштів, які вкладались. За таких умов перехід
позичкових капіталв на вільній конкуретній основі сповільнюється і сприяє
малому вирівнюванню прибутку у різних галузях. Також кредитування у
великих обсягах дефіциту державного бюджету порушує баланс між фондом
нагромадження і споживання. У сучасних умовах, ще однією проблемою
стало реформування системи кредитування суб’єктів господарської
діяльності. Насамперед, мова йде про орієнтацію банків на кредитування
пріорітетних підприємтсв, виробництв. Для виходу з кризи кредитні
відносини мають бути направлені на економічне зростання, фінансове
забезпечення структурних перетворень. Кредит має створювати сприятливі
умови для розвитку усіх галузей та сфер економіки України, тому що він є
одним з основних джерел капіталовкладень [2].
Отже, роль кредиту, сфера його застосування не є незмінними,
стабільними. Із зміною економічних умов в країні відбувається і зміна ролі
кредиту та сфери його застосування. Особливо важлива роль кредиту в
умовах функціонування неповноцінних грошей, грошей нерозмінних на
дорогоцінний метал. Це пов’язане із збільшенням грошової маси при
функціонуванні неповноцінних грошей на основі кредитних відносин.
Виходячи з того, що в сучасних умовах інфляція є постійним явищем в
економіці, зростає роль кредиту в цих умовах. Регулювання грошової маси в
обороті здійснюється за допомогою кредиту, що забезпечує підтримку
стабільної купівельної спроможності грошової одиниці.
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Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює необхідність
ефективного управління державними фінансами. В центрі уваги знаходиться
процес оподаткування, який виступає головною умовою формування
фінансово-бюджетних ресурсів держави. При цьому в центрі уваги науковців
знаходяться, як питання оптимізації прямого оподаткування, так і можливі
напрямки вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.
Про актуальність теми дослідження свідчить також частота звернення до
неї в наукових колах. Так, вивченню окремих аспектів функціонування
прямого оподаткування присвячено праці низки вчених, серед яких:
І. Озеров, Ф. Лассаль, А. Гур’єв, Д. Львів, І. Тарасов та ін. Напрямам
вдосконалення системи оподаткування в Україні присвячено наукові
дослідження О. Оксенюка, Д. Волкова, І. Лютого, А. Скрипника,
В. Андрущенка, В. Федосова, І. Мельника. Проте, в умовах реформування
податкової системи України, яке продовжується на сучасному етапі,
важливим є подальше вивчення та пошук шляхів удосконалення системи
прямого оподаткування.
Прямі податки – це податки, стягувані в результаті придбання і
акумулювання матеріальних благ, які залежать від доходу або майна, і
платниками яких безпосередньо є власники цих доходів або майна (податок
на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
На сучасному етапі розвитку економіки формування централізованих
фінансових ресурсів у вигляді доходів створюється, в основному, завдяки
податковим надходженням. Основним джерелом наповнення Зведеного
бюджету України є саме податки. Крім бюджетонаповнення, держава
використовує податки як регулятор цін, як стимули для активізації
підприємницької діяльності тощо. Все це свідчить про значний вплив
податків на економіку держави [3]. Разом з тим, вплив цей неоднаковий у
різних групах податків. Тому актуальним стає порівняння прямих податків з
метою виділення їх характерних особливостей і механізмів впливу на
розвиток держави.
Протягом останніх років від’ємний приріст надходження податку на
доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів України спостерігався лише у
2019 році – -3,14% порівняно з попереднім роком. На зменшення надходжень
податку на доходи фізичних осіб у 2014 році (без урахування втрати
контролю над окремими територіями держави та перерозподілом даного
податку на користь державного бюджету) негативно вливала низка факторів,
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обумовлених впливом суспільно-економічної ситуації, а саме: збільшення
кількості працівників, які знаходилися в адміністративних відпустках;
переведення працівників на скорочений графік роботи; зростання
чисельності безробітного населення; зменшення виплат преміальних коштів
та різноманітних надбавок працівникам; виплата частини заробітної плати
працівникам без сплати відповідних податків.Протягом останніх років
надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів
України характеризувалися стабільною тенденцією до зростання [2].
До основних чинників, які позитивно вплинули на надходження податку
на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів можемо віднести: підвищення
мінімальної заробітної плати; підвищення прожиткового мінімуму на одно
працездатну особу; легалізація виплати заробітної плати; позитивні тенденції
до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення
мінімальних державних соціальних гарантій; зростання змішаних доходів
домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності
тощо.
Основною відмінністю вказаних видів податків є те, що прямі податки
встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок
їхніх доходів і майна. Їх розмір обумовлюється майновим станом платників.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, розмір яких для
окремого платника визначається величиною споживання і не залежить від
його доходів.Нормативно-правові основи нарахування та сплати прямих
податків визначені Податковим кодексом України та рядом підзаконних
нормативних актів. Що стосується мита, то всі питання його визначення та
сплати визначені нормами Митного кодексу України, а також рядом законів
[4].Податкова система України на сьогодні повною мірою не може
забезпечити реалізацію цілей та прав як державної політики, так і платників
податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні системи
оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно
виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу
[5]. Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками, що
приводить до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, до зменшення
бюджетних надходжень. У результаті діюча податкова система не
стимулювання виробництво, а спричиняє його скороченню, звідси дохідна
частина бюджету майже не поповнюється.
Підводячи підсумок, можна сказати, що на сьогоднішній день існує
багато проблем в сфері оподаткування підприємств у нашій державі.
Шляхами подолання цих проблем є: застосування податкового планування і
методів податкової оптимізації на самих підприємствах, а також
удосконалення діючої системи оподаткування з боку держави, в тому числі
за використання досвіду зарубіжних країн, однак з урахуванням реалій
української економіки.
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СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРУКТУРНОЇ
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Тіньова економіка на сучасному етапі розвитку викликає великий
інтерес серед науковців як економічне та соціальне явище, а також як
величезна загроза економічній безпеці і суверенітету будь-якої країни не
залежно від політичного укладу і економічного розвитку. Тіньова економіка є
невід'ємною частиною економіки будь-якої країни, а її масштаби обумовлені
конкретними історичними умовами, рівнем економічного розвитку,
авторитетом держави і державних інституцій, традиціями. Для здійснення
найефективнішої протидії тінізації економіки важливо виявити причини і
форми прояву тіньових процесів в економіці. Відповідно, дослідження
сутності явища тіньової економіки як структурної складової державної
безпеки, а також виявлення перспектив детінізації економіки України є
важливою і актуальною науковою проблемою, яка має вагоме практичне
значення.Дослідженнями теоретичних аспектів тіньової економіки займалися
багато як українських, так і зарубіжних науковців. Серед них, зокрема, В.
Базилевич, С. Баранов, Г. Беккер, Дж. Б'юкенен, З. Варналій, О. Власюк, В.
Геєць, І. Губарєва, П. Гутман, Б. Даллаго, Б. Данилишин, К. Дзеверіна, Л.
Ебергард, Я. Жаліло, В. Засанський, В. Кислий, В. Кубатко, О. Кузьменко, С.
Лєонова, І. Мазур, С. Роттенберг, П. Рубін, В. Танзі, У. Тіссен, Е. Фейге, Ф.
Шнайдер та ін. Однак, не применшуючи наукових здобутків вищевказаних
авторів, варто підкреслити, що в Україні питання тіньової економіки в
контексті економічної безпеки не втрачає своєї актуальності.
Тіньова економіка немає єдиного і чіткого визначення. Адже ця
категорія має міждисциплінарне значення, тому науковці з різних наукових
галузей трактують її відповідно до їх предмету вивчення та специфіки
пізнання та дослідження.
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Всі зазначені вище підходи є взаємопов'язаними і відображають різні
грані такого складного феномену як тіньова економіка. Виходячи з
специфіки тіньової економіки як структурної складової державної безпеки,
доцільно додати ще й безпековий підхід до трактування, який розглядає
тіньову економіку як соціально-економічне явище, яке становить загрозу
державній безпеці країни, створюючи такий стан економіки та інститутів
влади, за якого не може бути забезпечений гарантований захист
національних інтересів. Такий підхід актуалізує необхідність створення і
впровадження комплексу заходів, способів і методів, які будуть направлені
на детінізацію економіки країни [1, с. 136; 2, с. 94]. Тіньова економіка
одночасно може виконувати дві протилежні функції: позитивну –
пом'якшення соціальної напруги в суспільстві і негативну – погіршення
благополуччя суспільства і зниження ефективності системи управління
економікою. Поділ тіньової економіки на неформальну, фіктивну і
кримінальну економіку сприяє виявленню причин формування сприятливих
умов для зростання тіньової сфери, корупції і економічної злочинності, а
також окресленню наслідків тінізації економіки для населення, суб'єктів
господарювання і держави [3].
До сфер тіньової економічної діяльності може належати вся легальна
економічна діяльність. Водночас найвищий рівень тіньової економічної
діяльності притаманний для [4, с. 5; 5, с. 57]:
– виробничої та розподільної діяльності, зокрема продуктивного
капіталу;
– інвестиційної діяльності;
– банківської, біржової, страхової діяльності;
– ресурсовидобувної та ресурсорозподільної діяльності;
– сфери надання послуг (в освітній діяльності, медицині тощо);
– будь-якої посередницької діяльності.
З огляду на зазначене, організаційна структура тіньової економічної
діяльності має складну схему внутрішніх взаємозв’язків, що і є
системотворчим чинником тіньової економічної діяльності [6, с. 18; 7, с. 14].
Тіньова економіка має соціальну сутність, пов’язану із психологічним
розвитком людини. В Україні поширилася тінізація не лише економіки
підприємницької діяльності, а й соціального сектору, що негативно
позначається й на формуванні суспільно-політичної системи [8, с. 93; 9, с.
127]. Підсумовуючи, слід зазначити, що тіньова економіка є актуальною
проблемою в сучасному світі, оскільки виступає однією із загроз державній
безпеці будь-якої країни. В результаті дослідження тіньової економіки
виявлено термінологічну нестійкість та синонімічність категорійного
застосування. Різниця у визначенні поняття «тіньова економіка» обумовлена
міждисциплінарним значенням категорії і відповідним її трактуванням
науковцями з різних наукових галузей відповідно до їх предмету вивчення та
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специфіки пізнання. Проведений аналіз дозволив уточнити визначення
сутності тіньової економіки у системі забезпечення державної безпеки, яку
запропоновано розуміти як соціально-економічне явище, якому характерна
наявність неконтрольованих і нерегламентованих державою, неформальних
та протиправних економічних відносин, які становлять загрозу державній
безпеці країни і спричиняють економічні, соціальні та екологічні збитки
державі й суспільству. Такий підхід актуалізує необхідність запровадження
ефективних механізмів державного управління у сфері детінізації економіки,
які будуть направлені на скорочення негативних наслідків впливу тіньової
економіки на державну безпеку країни, шляхом розробки ефективного
механізму, способів і методів мінімізації тіньової економіки і практичної
реалізації комплексу заходів, направлених на зниження масштабів тінізації.
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ПРОФЕСІФНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Професійна діяльність на ринку цінних паперів спрямована на
перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів, а також на
організаційне,
інформаційне,
технічне,
консультаційне
та
інше
обслуговування випуску й обігу цінних паперів. Професійну діяльність на
фондовому ринку можна поділити на такі види
• перерозподіл грошових ресурсів і фінансове посередництво
(діяльність з організації торгівлі цінними паперами, посередницька
діяльність з випуску цінних паперів, торгівля цінними паперами або
діяльність з обігу цінних паперів);
• організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами
(депозитарна, розрахунково-клірингова, реєстраторська, консультаційна,
інформаційна діяльності).
Торгівля цінними паперами — це здійснення угод з цінними паперами,
які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику
на основі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів або від
свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам. Торгівлю
цінними паперами та посередницьку діяльність з випуску цінних паперів, а
також діяльність з управління цінними паперами на фондовому ринку
Під професійною діяльністю слід розуміти діяльність акціонерних
товариств та товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових
та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за
цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що
відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством. На
фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності
• діяльність з торгівлі цінними паперами;
• діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
• депозитарна діяльність;
• діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
• клірингова діяльність
Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на
підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії,
порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. Професійна діяльність з торгівлі цінними
паперами включає:
• брокерську діяльність;
• дилерську діяльність;
• андеррайтинг;
• діяльність з управління цінними паперами
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Професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому
ринку здійснюють торговці цінними паперами та банки. Торговцями цінними
паперами є суб’єкти підприємницької діяльності, єдиним видом діяльності
яких є операції з цінними паперами.
Діяльністю з випуску та обігу цінних паперів визнається згідно із
законодавством України посередницька діяльність з випуску та обігу цінних
паперів, що здійснюється на основі відповідного дозволу комерційними
банками та юридичними особами, для яких операції з цінними паперами є
виключним видом діяльності. Тих, хто мають дозвіл і здійснюють на
вітчизняному ринку таку діяльність, називають торговцями цінними
паперами. Основними видами діяльності, що можуть здійснювати торговці
цінними паперами, є:
• діяльність з випуску цінних паперів;
• комісійна діяльність щодо цінних паперів;
• комерційна діяльність щодо цінних паперів.
При здійсненні діяльності з випуску та обігу цінних паперів як
виключної торговці цінними паперами можуть здійснювати окремі види
діяльності, пов'язані з обігом цінних паперів, насамперед надавати
консультаційні послуги власникам цінних паперів, управляти активами
інвестиційних фондів та цінними паперами інших учасників ринку.
Юридичні особи, що прагнуть отримати дозвіл на здійснення
посередницької діяльності з випуску та обігу цінних паперів, мають бути
засновані у формі акціонерного товариства, статутний капітал якого
сформовано за рахунок виключно іменних акцій, товариства з обмеженою, з
додатковою відповідальністю, повного або командитного товариства.
Дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів як
виключної, видається Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної) видів
діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які мають
статутний капітал у розмірі не менш як 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів
— не менш як 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дозвіл
має бути виданий не пізніше 30-денного терміну з моменту отримання заяви
з додаванням потрібних документів за встановленою формою.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ
Особливістю ринку капіталу в Україні сьогодні є централізоване
регулювання кредитних відносин в економіці з боку держави через НБУ. Це
сприяє формуванню повноцінної системи безготівкового грошового обігу, а
також розширенню переліку послуг та операцій комерційних банків.
Дослідженням особливостей формування фінансового ринку як форми
руху фінансового капіталу займались такі вчені, як: Л. Алексеєнко, А.
Бузгалін, С. Глазьєва, А. Колганов, З. Луцишин, І. Лютий, Д. Михайлов, А.
Чухно, Х. Бер, М. Енґ, Ф. Ліс, Л. Мауер, Р. Мертон та інші.
Ринок капіталів включає середньо і довгострокові кредити, а також акції
та облігації. Він поділяється на ринок цінних паперів та ринок середньо і
довгострокових
банківських
кредитів.
Ринок
капіталів
служить
найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для
банків, урядів і корпорацій. Якщо грошовий ринок надає високо ліквідні
кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок
капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах.
Ринок капіталу виконує такі функції:
– об'єднує дрібні, розрізнені грошові заощадження населення,
державних підрозділів, приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів та створює
великі грошові фонди;
– трансформує грошові кошти в позичковий капітал, який забезпечує
зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної
економіки;
– надає позики державним органам і населенню, вирішивши важливі
завдання, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини
житлового будівництва тощо. [1]
Джерелом коштів, що циркулюють на кредитному ринку, є кошти,
накопичені на депозитних рахунках банків, залишки на поточних та інших
рахунках юридичних осіб, вільні кошти населення та кошти, накопичені
центральним
банком
держави.
Мобілізовані
фінансові
ресурси
використовуються для надання коротко-, середньо- та довгострокових позик:
1) короткострокові позики залучаються, як правило, для поповнення
оборотних коштів та усунення тимчасового дефіциту фінансування. Вони
надаються на термін до одного року і є в економічному відношенні грошовим
ринком;
2) середньострокові позики видаються як для виробничого, так і для
комерційного
характеру.
Вони
найчастіше
зустрічаються
в
сільськогосподарському секторі, а також при кредитуванні інноваційних
процесів із середнім обсягом необхідних інвестицій;
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3) довгострокові позики надаються для інвестиційних цілей. Вони
характеризуються великою кількістю переданих ресурсів. Особливого
розвитку вони отримали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному
комплексі, сировинній промисловості. Такі позики видаються на термін від 3
до 5 років. У нашій країні вони не широко використовуються через загальну
нестабільність економіки та нижчу прибутковість порівняно з
короткостроковими кредитними операціями.
Сегментом кредитного ринку є також небанківські кредитні установи
(квазібанки). Квазібанки поділяються на дві групи:
- фінансові установи банківського профілю з обмеженим набором
банківських операцій (лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки та
компанії, ломбарди, товариства взаємного кредитування, розрахункові
(клірингові) центри);
- небанківські фінансові установи, які, маючи певні фінансові ресурси,
здійснюють кредитні операції (страхові компанії, інвестиційні компанії та
фонди, пенсійні фонди, фінансові компанії). Вони надають позики обмеженій
кількості юридичних та фізичних осіб відповідно до закону та їх статуту. [3]
Науково-практичні дебати навколо питання формування та регулювання
ринку капіталів в Україні не припиняються з моменту його формального
започаткування. З огляду на періодичні кризи на світових ринках капіталів,
питання вдосконалення регулювання фінансових відносин на відповідних
ринках не втрачає своєї актуальності також і на глобальному рівні.
Щоправда, масштаби зловживань та маніпуляцій на вітчизняному і
розвинених ринках капіталів є незіставними. В Україні має місце класичний
випадок відмови функціонування ринку капіталів. Логічним теоретичним
поясненням цього є повна інформаційна неефективність ринку та фактичне
невиконання державою комплексу функцій, пов’язаних із запровадженням
справедливих правил гри на ринку капіталів.
Таким чином, фінансовий сектор дуже важливий для сучасного ринку
капіталів України. Тому уряд має приділяти достатньо уваги поточному
стану сектора та його компонентів. В українському банківському секторі
протягом останніх років спостерігається суттєвий прогрес, тоді як
досягнення ринку капіталу все ще залишають суттєвий простір для
подальшого розвитку. Тому, економічна політика має сконцентруватись на
пожвавленні розвитку ринку капіталу. На мою думку єдиний спосіб
прискорити розвиток цього ринку, це одночасно спрямувати свої зусилля на
розвиток обох сторін ринку, пропозиції капіталу та попиту на нього; всі
спроби, спрямовані тільки на одну сторону ринку приречені на невдачу[2].
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
В УКРАЇНІ
Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством
процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування
про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного
законодавства [2].
Сутність цього процесу складна та багатогранна. Широке розуміння
бюджетного процесу полягає в тому, що вся діяльність, яка базується на
владних повноваженнях тих чи інших органів, має бути підпорядкована
суворим процедурним формам, що забезпечують законність, доцільність та
обґрунтованість цієї діяльності.
Проблематику бюджетного процесу досліджували у своїх роботах такі
вчені, як: В.Д. Базилевич, О.Д. Василик, І.В. Гнидюк [7], І.О. Луніна, І.О.
Лютий, Ю.В. Пасічник, Ю.Д. Радіонов, Ю.Л. Субботович, В.М. Федосов, С.І.
Юрій та ін. Однак початок проведення реформ у сфері державних фінансів та
децентралізації фінансової системи України вимагає розгляду їх впливу на
ефективність бюджетного процесу в Україні.
На основі робіт вітчизняних науковців з питань шляхів удосконалення
бюджетного планування, реформування та оптимізації державних витрат усі
заходи можна поділити на організаційні та структурні. Тобто суттєвим
важелем вирішення бюджетних проблем слід розглядати розумні обсяги та
структуру державних витрат.
Заходи у сфері економічної діяльності стосуються збільшення видатків
та першочергового фінансування пріоритетних напрямів державних
промислових та сільських господарств, а також приватизації частки
державного майна, яка дає можливість зменшення навантаження на
державний бюджет.
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Заходи у соціальній сфері, яка є найбільш проблемною ланкою у
державному бюджеті, також стосуються збільшенню видатків, тому що
установи соціальної сфери не є прибутковими, а коштів для оптимального
фінансування соціальної сфери завжди не достатньо. У багатьох випадках,
коли ставиться питання про недофінансування державних соціальних
зобов'язань, розміри яких свідчать про невідповідність цих зобов'язань
реальним фінансовим можливостям держави, постають питання щодо
необхідності скорочення або відміни конкретних соціальних програм, що не
завжди коректно [5, с. 127].
Отже, механізмом для оптимізації затрат бюджету постає: одним з
варіантів може бути часткове впровадження самофінансування державних
підприємств за рахунок надходження власних грошових коштів і доходів в
матеріальній чи нематеріальній формі, які є результатом його самостійної
фінансово-господарської діяльності. Та при наявності власних джерел
фінансування, вони виступають лише додатковим джерелом доходів, а
основним для бюджетних установ залишається їх фінансове забезпечення з
державного або місцевих бюджетів. Тому пошук шляхів удосконалення
повинен провадитись на рівні держави та органів місцевого самоуправління.
Для зменшення бюджетних витрат можливі процедурні обмеження щодо
прийняття бюджетних рішень. Наприклад, законодавчі акти, чинність яких
призводить до збільшення державних витрат (про підвищення заробітної
плати державних службовців, про збільшення пенсій або про додаткові
соціальні гарантії), можуть прийматися тільки за наявності в розпорядженні
держави відповідних доходів [7] . Скорочення чисельності працівників у
сфері управління зменшує видатки на утримання органів державної влади.
Можливо скорочувати податкові пільги підприємствам таким чином , щоб
одержання податкових пільг залежало від корисності і важливості для
суспільства того чи іншого виду діяльності. При скороченні податкових пільг
з'явиться можливість цілеспрямовано використовувати видаткову частину
бюджету для підтримки деяких пріоритетних напрямків соціальноекономічного розвитку суспільства.
Оптимізувати затрати бюджету не скорочуючи пільги і при цьому
забезпечувати належне фінансування державному сектору, допоможе
податкова реформа, яка після введення нової ставки податку та, створивши
при цьому для підприємств ефективні економічні стимули для сплати
податків, призведе до виходу підприємців з тіні.
Одним із джерел зменшення навантаження на бюджетні видатки є
страхування – пенсійне, медичне, соціальне. Використання обов’язкового
страхування гарантує матеріальну підтримку на старість, у разі інвалідності,
захворювання. Через систему страхування здійснюється перерозподіл
грошових засобів від працездатних до непрацездатних, від тих, хто працює,
до безробітних [6, с. 262].
Негативно впливає на бюджетну систему України ріст інфляції. Без
зниження рівня інфляції не можуть бути ефективно використані витрати
бюджету, направленні на соціальні потреби. Тому програма по боротьбі з
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інфляцією повинна включати комплекс дій, направлений на оздоровлення
фінансового стану в країні. Ці дії повинні бути направлені проти ретельно
проаналізованих негативних економічних факторів, які мали місце протягом
останніх років. Ще одним із чинників впливу на величину державних
видатків є зростання державного боргу, без пошуку джерел його покриття.
Зменшення державного боргу приводить до зменшення видатків державного
бюджету.
Обов’язковим в удосконаленні бюджетного планування є проведення
бюджетної децентралізації, тому що проблема оптимального розподілу
повноважень та фінансових ресурсів між центральними органами влади та
місцевими є однією з найбільш актуальних у питанні підвищення
ефективності бюджетної системи України.
Проте головним моментом в плануванні бюджету є не тільки зменшення
витрат, як збільшення доходів бюджету за рахунок пошуку нових джерел
фінансування, розробки нової податкової реформи , стимулювання сплати
податків.
Отже, основні напрямки удосконалення бюджетного планування, це
оптимізація державних видатків, зменшення фінансування сфери управління,
збільшення видатків на соціальне забезпечення та економічний розвиток,
забезпечення економічного зростання на засадах інституційного та
інвестиційного розвитку, що надасть можливість збільшення видатків на
соціальне забезпечення, стимулювання сплати податків, нова податкова
реформа, проведення бюджетної децентралізації, боротьба з інфляцією,
зменшення державного боргу тощо [7].
Удосконаленню бюджетного процесу сприяють ряд системних реформ,
у тому числі впровадження бюджетування, орієнтованого на результат,
запровадження системи оцінювання результативності бюджетних програм,
дотримання принципу підзвітності органів влади громадськості.
Такий позитивний вплив на бюджетну систему може здійснити
повноцінне впровадження програмно-цільового методу бюджетного
планування зміст якого полягає у тому, що розпорядники отримуватимуть
кошти не просто для фінансування своєї діяльності, а на досягнення
конкретних результатів, які зафіксовані у відповідній бюджетній програмі.
Впровадження елементів бюджетування за результатом вимагає
започаткування системного реформування бюджетного управління та систем
підзвітності і контролю [3, с. 448].
Тому удосконалення бюджетного планування пов’язане з обов’язковим
запровадженням середньострокового програмно-цільового бюджетного
планування, що дасть змогу отримати якісний, детальний, обґрунтований
фінансовий план на середньострокову перспективу з врахуванням
особливостей і тенденцій соціально-економічного розвитку країни,
циклічності економіки та факторів впливу на стійкість та збалансованість
державних фінансів. При запровадженні шляхів удосконалення бюджетного
планування в Україні можливо створити таку систему планування бюджету,
яка б зацікавила і виробників і органи влади збільшувати доходи і
використовувати їх з найбільшою ефективністю.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ПОЛІТИКИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
Сталий економічний розвиток будь-якої країни залежить в першу чергу
від Державного бюджету, а саме виконання дохідної та видаткової частини
даного бюджету та правильності розтавляння пріорітетних завдань.
Україна знаходиться на етапі свого розвитку, який потребуватиме
відчутного збільшення абсолютного обсягу бюджетних видатків з метою
фінансування цілей реалізації соціальних програм, державного будівництва
та соціально-економічного розвитку. Між тим, ця потреба не повинна
ототожнюватися з можливістю значного збільшення позичкового
фінансування бюджету, особливо — із зовнішніх джерел.
Збереження можливості звернутися до інструментів позичкового
фінансування у випадку депресії та стагнації вимагає скористатися періодом
економічного зростання, яке відбувається під впливом активної зовнішньої
кон’юнктури, з позитивним сальдо поточного рахунку платіжного балансу та
зростанням надходження прямих іноземних інвестицій, для зменшення
обсягів зовнішньої заборгованості України.
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Відтак, враховуючи також комплекс макроекономічних проблем та
загроз, які супроводжують процес позичкового фінансування державних
видатків, економічна стратегія держави має бути спрямована на пошук
альтернатив такому фінансуванню.
Безпосереднє наповнення бюджету держави відбувається завдяки
послідовній політиці оптимізації податкового навантаження та детінізації
економіки, так і про зменшення потреби в прямих бюджетних видатках
внаслідок децентралізації фінансування відповідних завдань.
Виділяють основні пріоритетними напрямками такої політики:
1) оптимізація ефективності фінансування завдань, які належать до
сфери компетенції держави: житлово-комунальної сфери, медичного
обслуговування, інформаційного забезпечення тощо;
2) розвиток страхових механізмів пенсійного забезпечення, медичного
обслуговування, страхових принципів фінансування отримання вищої та
спеціальної освіти тощо;
3) заохочення комерційного кредитування суб’єктів господарської
діяльності, насамперед, тих, які сьогодні обґрунтовано отримують державну
фінансову підтримку у вигляді податкових та інших пільг, субсидій, дотацій
тощо;
4) заохочення розвитку механізмів випуску корпоративних облігацій,
розрахованих як на внутрішній, так і на зовнішній ринки;
5) цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів фондового
ринку, в тому числі — підтримка первинної емісії цільових інвестиційних
цінних паперів [4].
Вагоме значення у вдосконаленні системи доходів Державного бюджету
України є покращення чинної податкової системи України.
Характер стягнення податків безпосередньо впливає на соціальний стан
населення, рівень їхнього життя.
Податки можуть бути як інструментами творення, так і стати силою
руйнування, якщо не об’єднати в динамічній рівновазі економічні, фіскальні,
соціальні та етичні фактори оподаткування.
На нинішньому етапі відродження національної економіки назріла
потреба в реформуванні податкової системи, створення цілісного стабільного
та раціонального податкового законодавства.
Діяльність фіскальна служби України спрямована на забезпечення
виконання всіма громадянами, підприємствами, організаціями встановленого
Конституцією та іншими законами України обов'язку зі сплати податків і
зборів. Економічне зростання держави забезпечують такі характеристики
податкової системи:
1) загальний рівень оподаткування (для його оцінки використовується
показник частки доходів сектора державного управління у ВВП країни,
розрахований як співвідношення суми податків, обов'язкових платежів у
бюджет і внесків по обов'язковому соціальному страхуванню до ВВП
країни);
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2) нейтральність оподаткування з точки зору впливу на розподіл
обмежених народногосподарських ресурсів як у часі, так і між різними
секторами економіки;
3) приведення у відповідність дохідної та видатної частин бюджету.
Основними проблемами в сфері податкової політики залишається
недосконалість податкового законодавства, високий податковий тиск.
Безсистемне та невиправдане надання податкових пільг та звільнення від
оподаткування, в свою чергу звужує базу оподаткування та призводить до
нерівномірності податкового навантаження та шкодить сталому
економічному розвитку країни та наповнення дохідної частини Державного
бюджет [1].
Також з'являється такі проблеми, як зростання податкового боргу в
країні, неузгодженість бухгалтерського і податкового обліку.
Для того, щоб змінити стан податкової системи, необхідно провести ряд
заходів, які допомогли вплинути на удосконалення виконання дохідної та
видаткової частини Державного бюджету:
— зниження податкових ставок;
— спрощення механізму обчислення податків;
— стимулювання розвитку бізнесу та підвищення ефективності
виробництва;
— проведення ефективної політики у сфері доходів бюджетів, у тому
числі податкової політики і політики неподаткових надходжень;
— ефективної політики у сфері видатків бюджетів (політики
кошторисного фінансування, бюджетного інвестування, бюджетного
кредитування, бюджетного субсидіювання тощо);
— ефективної політики у сфері міжбюджетних відносин країни;
— вдосконалення взаємозв'зку між бюджетними видатками та
показниками, що відображають ефект для розвитку галузей та вплив на
соціально-економічне зростання в країні;
— чітке формування завдань у вигляді етапів та напрямів виконання
стратегічних цілей держави;
— спроектування попередньо виконаних завдань та заходів, які
необхідно визначити відповідно до напрямів середньострокової бюджетної
політики в межах граничних обсягів видатків [3].
Таким чином, дослідивши основні рекомендації щодо вдосконалення
наповнення заходів, які ефективно вплинуть на Державний бюджет, тобто
сталий економічний розвиток країни, варто відзначити, що влада України
намагається з року в рік реформувати та покращити систему оподаткування
та провести ефективну політику у сфері доходів бюджету.
Отже, щоб удосконалити наповнення бюджету, а саме підняти рівень
соціально-економічного життя населення, слід здійснити ряд вище
зазначених заходів, які допоможуть наповнити дохідну частину за рахунок
ефективного здійснення функцій держави, тобто видаткової частини
бюджету.
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Бюджет виступає невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно
важливим інструментом реалізації державної політики. Серед першочергових
завдань держави та місцевого самоврядування провідне місце посідає
наповнення дохідної частини бюджету, побудова оптимальної моделі
податкової системи, чітке дотримання законодавства та інше.
Даній проблематиці приділяється значна увага в дослідженнях
вітчизняних вчених, серед яких слід виділити праці Пасічник Ю. В., Бечко
П.К., Гнидюк І.В., Круш П.В., Філімоненков О.В., Благун І.Г, Коваленко О.Л,
Тарасюк Г.М. та інші
Для забезпечення виконання державою та місцевим самоврядуванням
покладених на них функцій необхідні доходи, які формуються завдяки
податковим та іншим надходженням, що визначені законодавством України
на безповоротній основі. Під доходами бюджету ми визначили сукупність
грошових відносин, що є частиною внутрішнього валового ВВП і
використовується державою та місцевим самоврядуванням для здійснення
свої функцій [2].
Дослідження проблем формування дохідної частини бюджету України
викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень
економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню
бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та
належний життєвий рівень населення. За рахунок податків Державний
бюджет України та місцеві бюджети формує більшу частину доходів
держави, що дозволяє фінансувати програми соціального захисту населення,
соціально-культурні заходи, науку та державні капітальні вкладення у
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розвиток галузей і структурну перебудову економіки. Аналіз основних
тенденцій формування дохідної частини державного бюджету та місцевими
бюджетами показали, що існує тенденція прирощення податкових доходів
державного бюджету та місцевими бюджетами. Проте цей приріст не має
твердого підґрунтя у зв’язку з тим, що в Україні протягом останніх років
нестабільна економічна ситуація, зокрема недосконала податкова політика.
Зазначимо, що система державного оподаткування повинна не просто
залучати частину вартості внутрішнього національного продукту на
формування доходів Державного бюджету України і місцевими бюджетами,
але й активно впливати на підвищення ефективності суспільного
виробництва, заохочувати окремого виробника, господарюючі суб’єкти до
інвестування коштів у різні галузі діяльності[1, с, 113].
До основних проблем системи видатків державного бюджету та можна
віднести:
‒ недовиконання по всім статтям видатків, що загострює питання їх
оптимізації;
‒неузгодженість бюджетної резолюції з завданнями стимулювання
економічного зростання, а обсяг централізованих капітальних вкладень
залишається недостатнім;
‒ здійснення видатків відповідно до програмно-цільового методу
потребує удосконалень, адже щороку певна кількість бюджетних програм,
затверджених Державним бюджетом, залишається не профінансованою, а
також багато з них не є ефективними.
Наявність перелічених проблем потребує пошуку напрямів оптимізації
системи видатків бюджету. Тому основними завданнями мають бути:
‒ зменшення до оптимального рівня видатків на утримання органів
державної влади і управління, судів і прокуратури, а також упорядкування
структури названих органів;
‒ збільшення до оптимального рівня видатків державним підприємствам
для підтримання їх рівня розвитку та сприяння їх стабілізації;
‒ раціоналізація видатків на соціальну сферу;
‒ оптимізація видатків бюджету за рахунок самофінансування;
‒ оптимізація мережі виконавців бюджетних програм для того, щоб на
одне завдання припадала мінімальна їх кількість;
‒ узгодженість бюджетного і податкового законодавства стосовно тих
норм, які забезпечують збалансованість дохідної та видаткової частин та
мінімізують кількість внесених змін до діючих законів протягом бюджетного
періоду[4, с. 141].
В сучасних умовах бюджет є обов'язковою умовою ефективного
функціонування будь-якої держави і розвинені зарубіжні країни пройшли
значний шлях, який вимірюється сторіччями, завдяки чому кожна країна
напрацювала свою схему бюджетних відносин. Досвід зарубіжних країн у
процесі формування доходів бюджету є дуже важливим для України.
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Основними проблемами у формуванні доходів місцевих бюджетів та
Державного бюджету України є:
– незначна частка надходжень від місцевих податків і зборів;
– переважання міжбюджетних трансфертів в структурі доходів місцевих
бюджетів;
– недосконалість системи короткострокового планування доходів
місцевих бюджетів та не реалістичність плану доходів;
‒ зростання інфляції, що перш за все відображається в імпортних
товарах, і завдяки цьому відбувається зменшення ввезення товарів;
‒ недосконалість та нестабільність податкового законодавства; ухилення
від оподаткування;
‒ детінізація економіки;
‒ низький рівень податкової свідомості суб’єктів господарювання[3].
До основних напрямків вдосконалення бюджету належить:
‒ удосконалення бюджетного нормативно-правового забезпечення;
‒ дотримання платниками податків податкової дисципліни;
‒ здійснення контролю за стягненням податків та зборів;
‒ підвищення ефективності виробництва, адже саме у сфері виробництва
створюється нова вартість – національний дохід, який є джерелом фонду
заробітної плати, інших видів доходів фізичних осіб, прибутку підприємств, з
яких сплачуються податки у бюджет.
‒ посилення контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного
законодавства[2].
Учасники бюджетного процесу повинні усвідомлено підходити до
процесу складання проекту бюджету, бути зацікавленими у розвитку
держави, володіти фактами та реаліями економічної й фінансової ситуації, і
відповідно кожна цифра в бюджеті має бути обґрунтованою, відповідати
рівню економічного розвитку країни. З метою ефективного планування
доходів бюджету необхідно створити незалежну експертну раду, яка
прийматиме участь у розробці плану бюджету на майбутній рік та наступні
періоди. На законодавчому рівні потрібно закріпити методологію
бюджетного планування та прогнозування доходів, його наукове
обґрунтування та підвищити якість планування.
Важливим фактором збільшення доходів бюджету є покращення умов
інвестування, яке передбачає розвиток інновацій, та побудова ефективної
державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Тоді
інвестор буде впевненим в тому, що його фінансові та матеріальні ресурси
надійно захищені. Позитивний вплив на збільшення дохідної частини
Державного бюджету України та місцевих бюджетів має зниження обсягу
готівкових розрахунків та збільшення безготівкових розрахунків, що
спричинить залучення додаткових коштів до банківської системи, а отже
надасть ресурс для кредитування економіки, сприятиме зменшенню обсягів
тіньового сектору економіки через легалізацію доходів населення, боротьбу з
корупцією, збільшення прозорості фінансових потоків. Актуальним резервом
збільшення дохідної частини бюджету на сьогоднішній день виступає
приватизація державних підприємств, більшість з яких знаходиться у
скрутному становищі та є неефективними.
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багатофакторність та багатоваріантність управління фінансами для
досягнення визначеної мети та виконання завдань щодо її ефективного
розвитку. У сучасних умовах нестабільного становища економічної системи
України вирішення фінансових питань є значним важелем до її стабілізації та
сталого економічного і соціального розвитку в цілому. В контексті цього,
фінансова політика повинна стати дієвим інструментом регулювання
соціально-економічних процесів суспільства та виступити основним важелем
впливу на реалізацію сучасних системних економічних реформ в Україні,
особливо в умовах європейської інтеграції.
Фінансову політику держави слід розглядати як сукупність
цілеспрямованих заходів щодо формування та ефективного використання
фінансових ресурсів країни, які містять у собі ресурси її окремих регіонів,
секторів економіки, підприємств та домогосподарств, для забезпечення
стійкого соціально-економічного розвитку на основі використання
фінансових важелів та інструментів, а також створення відповідного
інституційного середовища, які сприяють реалізації цієї політики.
Системний підхід до інституційного забезпечення державної фінансової
політики ґрунтується на таких концептуальних засадах:
 Відповідність загальноекономічній стратегії та послідовність
фінансової політики
 Застосування науково-обґрунтованих кількісних параметрів такої
політики
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Узгодженість бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики.
Головними проблемами реалізації фінансової політики в Україні є
проблеми забезпечення динаміки зростання конкурентоспроможності
вітчизняної економіки, утвердження оновленої моделі фінансового розвитку.
Саме такий шлях дозволить Україні зберегти і найефективніше
використовувати наявний науково-технічний потенціал для здійснення
структурних змін та зайняти чільне місце у світовому просторі. Поглиблення
курсу ринкових реформ на інноваційних засадах та їхнє прискорення,
радикалізація системних перетворень можуть забезпечити прогресивний
розвиток держави.Варто зазначити, що основу фінансової політики складає
бюджетна політика, яка пов’язана із формуванням та виконанням бюджетів
усіх рівнів. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно
впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету.
Вагомою проблемою залишається визначення оптимальних меж
функціонування бюджетів усіх рівнів і забезпечення їх якісного і ритмічного
виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України.
На даний час фінансова політика України має переважно тактичний
характер, підпорядковується поточним завданням, виконує функції
перерозподілу та стабілізації, неповною мірою відповідає стратегічним
орієнтирам соціально-економічного розвитку. Відтак, основним завданням
має стати активізація регуляторної функції фінансової політики,
запровадження ефективних механізмів її реалізації, формування
цілеспрямованих рішень з метою забезпечення у системі державного
регулювання єдності із соціально-економічною стратегією.
При формуванні державної фінансової політики на сучасному етапі
необхідними є:
Застосування системи електронних державних закупівель з метою
забезпечення максимальної ефективності використання та економії
бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції відкритості та
прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти
бюджету;
Спрямування фінансових ресурсів на розвиток реального сектора
економіки;
Ліквідація необґрунтованого розподілу бюджетних коштів та
корупції, легалізація тіньового сектора економіки, насамперед легалізація
виплати заробітної плати та неформальної зайнятості;
Спрямування коштів від продажу національних сировинних ресурсів
на розвиток науково-освітньої сфери та закупівлю передових технологій та
засобів виробництва;
Посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами
бюджету.
Отже, фінансова політика є дієвим інструментом впливу на соціальноекономічні процеси в країні. Важливими завданнями у процесі розробки та
реалізації фінансової політики є удосконалення системи державних фінансів,
посилення ефективності регулятивної фінансової політики, здійснення
структурних перетворень в економіці, спрямованих на підвищення темпів
економічного зростання України.
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Інтеграція України у світове співтовариство відбувається в умовах
відсутності ефективно функціонуючого національного фінансового ринку.
Останній у процесі свого формування відчуває величезний вплив світового
фінансового ринку. У силу історичних особливостей становлення ринкової
економіки в Україні й прискореної приватизації структура вітчизняного
ринку капіталів склалася таким чином, що його значення в даний час є
мізерним. Необхідність реалізації інвестиційних проектів вітчизняними
підприємствами з метою подальшого розвитку стимулює прискорений
розвиток усіх сегментів фінансового ринку.
Вагомий внесок у вивчення питань формування і функціонування
фінансових ринків зробили такі дослідники як Коніна М. [1],
Ярошевська О. [2], Демченко О. [3], Мозковий О., Малащук Д. [4], Вергелюк
Ю., Ганцяк М. [5] та багато інших.
Фінансовий ринок можна визначити як механізм перерозподілу
капіталів між кредиторами й позичальниками за допомогою посередників на
основі попиту і пропозиції. Крім того, фінансовий ринок є механізмом
співвідношення попиту та пропозиції на грошові ресурси. Його
функціонування безпосередньо пов'язане з розподілом цих ресурсів в
економіці [2, с. 516].
Насамперед, традиційно рух грошових ресурсів здійснюється за
допомогою торгівлі фінансовими інструментами. У цьому зв'язку головне
призначення фінансових ринків — трансформація тимчасово вільних
грошових коштів у капітал, перетворення заощаджень в інвестиції. У
літературі фінансовий ринок традиційно розглядається в однині.
Як правило, фінансовий ринок ототожнюють з ринком позичкових
капіталів, підрозділяючи останній на грошовий ринок і ринок капіталів. Так,
академік І.А. Трахтенберг вважав, що "грошовий ринок і ринок капіталів
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складають один і той же єдиний ринок позичкових капіталів. Але в одному
випадку капітал виступає не стільки (хоча він і це значення зберігає) як
капітал, скільки як сума купівельних і платіжних засобів, в іншому — сума
грошей, що позичається виступає не стільки (хоча зберігає це значення) як
гроші, скільки як капітал" [3, с. 83].
Проте, на нашу думку, фінансовий ринок не цілком тотожний ринку
позичкових капіталів, більше того "останній значно вужчій першого". Справа
в тому, що ринок позичкових капіталів включає лише ринок середньой
довгострокових банківських кредитів і частину ринку боргових цінних
паперів. Ринок капіталів ширший ринку позичкових капіталів на величину
ринку пайових цінних паперів, до складу яких належать насамперед акції.
У дослідників фінансових ринків існують різні точки зору щодо
структури фінансового ринку. Різниця поглядів на структуру фінансового
ринку відбувається, на наш погляд, через багатовимірність взаємозв'язків,
досліджувати які намагаються вченіекономісти. Сутність фінансового ринку
є досить складною, тому що з понятійної точки зору людині, наприклад,
досить складно уявити систему, яка б проектувалася в чотиривимірному
просторі, не кажучи вже про n-вимірний [4].
У цьому зв'язку, дослідниками не зовсім враховується, наприклад,
історичний фактор розвитку фінансового ринку, тобто, фактично, часовий
параметр. Проте, будучи системою фінансовий ринок, як певний
відокремлений об'єкт досліджень, рухаючись у часі, змінює не лише своє
положення щодо інших систем, а й діалектично змінюється сам. Проте
незмінним залишається поділ фінансового ринку в залежності від терміну, на
який залучаються фінансові ресурси – грошовий ринок і ринок капіталів. У
загальноприйнятій вітчизняної та міжнародної термінології: фінансовий
ринок = грошовий ринок + ринок капіталів.
Фінансовий ринок є системою, для якої характерною є наявність зв'язків
між елементами (певна організованість системи) і нерозривна єдність із
зовнішнім середовищем. Кожна система може розглядатися як підсистема
іншого – більш високого порядку.
У цьому зв'язку, відокремлену систему ринку цінних паперів можна
розглядати як підсистему фінансового ринку, яка виконує певні функції:
– функція акумулювання заощаджень на інвестиційні потреби
– функція участі в організації та забезпеченні контролю над
підприємствами, банками тощо;
– функція перерозподілу інвестицій та переливу капіталу;
– функція перерозподілу доходів;
– функція інформування учасників економічної діяльності про стан
кон'юнктури економіки в цілому та її окремих ланок;
– функція макроекономічного регулювання на галузевому,
регіональному, державному, міжнародному й світовому рівні;
– функція експортуімпорту капіталу[1, с. 187]..
174

Цей комплекс функцій не може бути властивий будьякій одній або
декільком складовим ринку цінних паперів. Лише в єдності всіх своїх
підсистем цей ринок здатний ефективно виконувати покладені не нього зав
дання. Доказом системної єдності різних сегментів ринку цінних паперів є їх
взаємодія між собою, їх взаємозалежність.
Найяскравішим прикладом такої взаємозалежності є зворотній зв'язок
між курсами акцій і ціною казначейських векселів (облігацій). Через
обмеженість грошової ліквідності на ринку цінні папери виступають по
відношенню один до одного як взаємозамінні, так і взаємодоповнюючі
товари. Якщо, наприклад, на ринку відбувається зниження цін (підвищення
прибутковості) одних цінних паперів, то на цінні папери аналогічного рівня
ризику й ліквідності попит буде неминуче падати в силу
взаємодоповнюваності. Проте у випадку інструментів з фіксованою
прибутковістю
(облігацій)
та
акцій
зазвичай
простежується
взаємозамінність[5, с. 76].
Нерозривність зв'язку із зовнішнім середовищем на сучасному етапі
може бути продемонстрована тим, що процес глобалізації ринку цінних
паперів призводить до того, що зміна на одному з національних ринків
впливає на функціонування інших.
Отже, фінансовий ринок в системі економічних відносин в Україні у
процесі перерозподілу фінансових ресурсів виконує ті функції, які не може
виконати жодна інша складова фінансової системи, здійснюючи при цьому
значний вплив на її ефективність, стійкість та еластичність. Фінансові ринки
в процесі глобалізації світових економічних процесів та інтеграції
національних економік у світову економіку трансформуються і стають
елементами єдиної системи світового фінансового ринку. Фінансовий ринок
можна визначити як ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів
між учасниками економічних відносин. За його допомогою мобілізуються
вільні фінансові ресурси і спрямовуються тим суб'єктам економічних
відносин, які мають потребув них.
Головним чином фінансовий ринок забезпечує надходження коштів для
розвитку сфери виробництва і послуг, а фактично фінансовий ринок,
особливо довгостроковий його сегмент – ринок капіталу, в умовах ринкової
економіки стає інструментом залучення і фінансування інвестицій в реальний
сектор економіки.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В даний час світова економіка переживає глибоку фінансово-економічну
кризу. Події, що охопили фінансовий сектор світового господарства, не
залишили в стороні і фондові ринки. Ситуація на них залишається вкрай
нестабільною. Фондовий ринок, стає не просто сегментом економіки, доступ
в який можуть отримати одиниці, а областю, що цікавить широке коло
людей, які іноді далекі від економіки. В даний час новим етапом
інтернаціоналізації країн стає глобалізація. В сучасних умовах, під впливом
глобалізації, зростаюча конкуренція з боку альтернативних торговельних
майданчиків помітно знижує ліквідність на традиційних фондових біржах.
Розвиток інфраструктури фондового ринку в умовах фінансової
глобалізації досліджувався багатьма вченими-науковцями, серед яких можна
виділити І. М. Крупка, О. О. Сосновська, А. А. Болдова, М. О. Житар,
О. В. Любкіна, В. О. Романишин, В. М. Мельник та інші.
Сучасні процеси глобалізації та лібералізації фінансових ринків стали
умовою формування світових фінансових центрів, які є найважливішими
елементами архітектури світового фондового ринку.
Глобалізація фондових ринків стає об'єктивною стороною нашого
повсякденного життя, і відбувається на різних континентах планети [1].
Процес фінансової глобалізації несе в собі сукупність позитивних та
негативних наслідків. Серед позитивних наслідків можна виділити:
- зростання обсягу зовнішньої торгівлі та ринків збуту продукції, що
підвищує темпи економічного зростання країн;
- зростання конкуренції, що веде до поглиблення міжнародної
спеціалізації окремих країн, міжнародних фінансових центрів та
транснаціональних фінансових установ на наданні певних фінансових
послуг;
- доступ до ресурсів інших країн;
- використання переваг міжнародного поділу праці.
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Недоліки фінансової глобалізації:
- асиметричність її результатів для різних груп країн. Фактично основну
частину переваг одержують багаті країни або індивіди. Несправедливий
розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному,
національному та інтернаціональному рівнях;
- зменшення податкових надходжень та рівня керованості фінансового
сектору;
- поглиблення рівня залежності країн, що в умовах нестабільності
світової фінансової системи загрожує кожному суб’єкту економічних
відносин;
- банкрутство не конкурентоздатних виробництв [2].
В процесі розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, а
також глобалізації та лібералізації ринку капіталу посилюється конкуренція
між біржами за фінансові ресурси, що змушує провідні світові майданчики
активніше співпрацювати один з одним, створювати об'єднання і альянси.
Крім того, конкуренцію на фондових ринках посилює активний
розвиток приватних торгових систем, які створюються брокерськими
компаніями, які організовують для своїх клієнтів торгові мережі [4].
Впровадження електронних систем торгівлі зробило революцію в
біржовій справі. Завдяки розвитку інформаційних технологій збільшилася
ефективність таких процесів, як подача та виконання заявок, а також
здійснення розрахунків і клірингу між учасниками угод. Завдяки
впровадженню інформаційних технологій біржі стають універсальними
інститутами фінансового ринку, оскільки у них з'являється можливість
поєднувати діяльність з організації торгівлі з кліринговою і депозитарною
діяльністю. Ці процеси призводять до зменшення числа посередників на
фондовому ринку.
Розвиток електронної торгівлі призвів до збільшення коштів, що
обертаються на фондовому ринку. Особливо важливо підкреслити, що це
сприяло розвитку приватного інтернет-трейдингу, головним суб'єктом якого
є невеликий, так званий, «масовий» інвестор [4].
Отже, в даний час світова біржова інфраструктура переживає епоху
регіональної та трансконтинентальної інтеграції. Співпраця в галузі
клірингового та депозитарного обслуговування, розробки IT рішень для
організації торгівлі, а також прагнення зміцнити свої позиції на терміновому
ринку стали основою інтеграційних процесів. Більшість експертів схильні
позитивно оцінювати консолідацію провідних бірж, відзначаючи зниження
витрат як для емітентів, так і для бірж, а також диверсифікацію клієнтських
вкладень.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
Сучасний світовий біржовий ринок перебуває у стані безперервної
трансформації організаційної структури бірж, технології біржової торгівлі,
біржових інструментів, видів базисних активів. Процеси консолідації бірж
сприяли біржовому об’єднанню в альянси та трансформації світових
товарних і фондових бірж в універсальні біржові платформи, які
забезпечують одночасно торгівлю фінансовими та товарними інструментами.
Сучасні світові біржі забезпечують широкі можливості для учасників
торгівлі. Поряд з фондовими індексами, акціями здійснюється також біржова
торгівля металами, енергоресурсами та аграрною продукцією.
Проблематика вивчення світового біржового ринку зустрічається у
працях багатьох світових і вітчизняних учених, а саме: А. Буреніна, Дж.
Блека, С. Вайна, М. Даніеля, О. Дегтярьової, Р. МакДональда, В. Еворса, Дж.
Маршала, Л. Примостки, М. Солодкого, О. Сохацької, Дж. Халла та ін.
Останнім часом на фінансовому ринку розвивається ринок похідних
фінансових інструментів. До похідних фінансових інструментів належать
свопи, ф'ючерси, опціони, також їх комбінації, що реалізують синергетичний
ефект. На біржах важливість торгівлі реальними товарами незначна, а в
операціях з похідними фінансовими інструментами обороти лиш більшають.
Найбільша частка операцій з фінансовими інструментами — оформлення
ф'ючерсних контрактів.
Частка фінансових інструментів в основі яких лежать товари
скорочується, в результаті введення їх у фінансові активи. Серед причин
появи контрактів з новим виглядом базових активів можна виділити зміни в
законодавстві різних країн, прорив в технічному розвитку, лібералізацію
міжнародних потоків капіталу, а також, створення новітніх комунікаційних і
інформаційних технологій, що зробили доступною інформацію в реальному
режимі часу в майже будь-якій точці земної кулі. В цілому це стало
результатом активного розвитку технологій.
Економічними передумовами процесу трансформації товарних бірж у
фінансові інститути є:
 можливість укладати двосторонні угоди між продавцем і покупцем без
участі бірж за допомогою сучасних інтернет-технологій;
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 зростання кількості ф’ючерсних бірж через необхідність страхування
(хеджування) від зміни цін на контрактовані товари;
 розширення товарними біржами кола операцій для своїх клієнтів
шляхом застосування, окрім традиційних, ще й товарно-фінансових
інструментів [1].
Розвиток форм біржового товару у зазначеному напрямку значно змінює
роль біржі в системі економічних відносин. Біржа все більше втрачає зв’язок
з реальним сектором економіки і стає закладом ігорного типу, через те, що
функціонування біржі зводиться до гри у “відгадування чисельного значення
біржового індексу”. Щоправда, на відміну від казино, біржовим гравцям
потрібне не тільки везіння, а й уміння прогнозувати події, правильно
враховувати політичні, економічні, погодні й інші фактори.
Проте обороти товарних та товарно-сировинних бірж також є досить
великими, а тому вони також відіграють велику роль та мають вплив на
розвиток економіки. Розглядаючи економічну роль товарних бірж, варто
відмітити, що біржові торги завжди відбуваються з дотриманням принципів
відкритості і публічності та з суворим дотриманням правил біржової торгівлі.
Ця обставина полегшує функціонування ринкового механізму, знижує
трансакційні витрати. Сформовані на біржах котирувальні ціни передаються
через засоби масової інформації і комп’ютерні мережі у всі регіони та за межі
країни [2].
Кількість учасників товарних бірж сильно збільшується через те, що
крім традиційних учасників ринку похідних інструментів, участь почали
приймати міжнародні фінансові компанії, банки, держави, наднаціональні
фінансові інститути, ТНК, страхові суспільства, інвестиційні фонди, приватні
інвестори та пенсійні фонди. Це як і більшість змін відбулося завдяки
впровадженню нових технологій та Інтернету, а також законодавчим змінам
в розвинених країнах, підвищенню загальної фінансової культури учасників
ринків з урахуванням традицій, і навіть збільшенню рівня життя в багатьох
країнах. Учасники торгів здійснюють операції на біржах різних країн,
завдяки чому зрівнюють ціни на одні й ті ж самі товари у всьому світі.
Інформаційні технології на біржах мають велике значення, можливості
бірж і їх відвертість сильно зросли. Зростання можливості інформаційних
систем дозволило перейти від систем біржової торгівлі з безпосередньою
участю людей до електронних. Тим самим, виникають віртуальні біржі, що
підвищує загальну продуктивність праці персоналу. Автоматизація біржових
торгів привела до усунення посередників в процесі проведення операцій між
учасниками ринку. Також за допомогою інформаційних технологій
знизилися витрати на обслуговування торгівлі з використанням похідних
фінансових інструментів і полегшився контроль, перешкоджаючи
маніпуляціям з цінами, а також забезпечити надійність і швидкість
проведення операцій.
Біржі частіш за все концентруються в провідних фінансових центрах.
Причинами цього є наявність там достатніх вільних капіталів, які шукають
більш прибуткового застосування, розвиненої банківської інфраструктури, а
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також ліквідність грошових коштів та їх еквівалентів. Високий рівень
активності біржової діяльності можна помітити в Азіатсько Тихоокеанському
регіоні. У цьому регіоні функціонує найбільша кількість бірж світового
значення — 28, а також більше третини укладених угод в цілому на
біржовому ринку світу (при тому, що в Європі, де зародився біржовий рух,
таких бірж та укладених на них угод у 2 рази менше) припадає на цей
територіальний сегмент. Станом на сьогодні другорядні позиції участі у
процесі біржової торгівлі за вказаними кількісними ознаками займає Азія та
Північна Америка [3].Методи та стиль державного регулювання бірж також
змінилися. Більшість держав стараються створити для розвитку національних
бірж найбільш сприятливі умови, підвищуючи їх конкурентоспроможність на
міжнародній арені.
Інформація про біржові торги стала більш доступною. Постійне
зростання оборотів бірж, викликало необхідність збільшення кількості та
якості інформації узагальненого характеру. Для правильного регулювання
міжнародних і національних фінансових ринків, функція збору інформації,
узагальнення, а також аналізу ринку, доручена групі десяти найбільш
розвинених країн Банку міжнародних розрахунків.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ
В сучасних умовах видатки бюджету на соціальний захист відіграють
пріоритетну роль в поліпшенні добробуту населення. Від обсягів і
спрямованості фінансових ресурсів держави залежить не тільки рівень
добробуту суспільства, але й перспективи розвитку вітчизняної економіки та
стабільність суспільно-політичної ситуації в державі.
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В науковій літературі економічного спрямування питання соціального
захисту населення та їх вплив на зростання добробуту населення піднімають
такі вітчизняні науковці і практики, як: Андрущенко В., Горин В.,
Данилишин Б. Питання фінансування видатків соціального спрямування,
викладені в роботах Н. Борецької, О. Василика, П. Денні, Л. Клівіденко, С.
Корецької, Е. Лібанової, К. Павлюк, В. Роїка, О. Снісаренко, В. Тропіної.
Метою доповіді є наукове обґрунтування теоретичних аспектів
бюджетного фінансування соціального захисту населення, а також
проведення моніторингу видатків на соціальний захист; визначення проблем
ефективного бюджетного фінансування соціального захисту населення в
Україні, оцінка рівня видатків на соціальний захист та обґрунтування
підходів до вдосконалення фінансування соціальної сфери.
Торкаючись питання трактування соціального захисту населення та ролі
держави у його забезпеченні представниками вітчизняної економічної науки,
можна сказати, що більшість вчених доволі однозначно визначають це явище
як сукупність заходів, реалізованих державою для забезпечення добробуту
населення [2]. Отже, соціальна політика має на меті створення умов для
формування, розвитку та функціонування соціальних відносин, поліпшення
умов праці і побуту, а також задоволення людиною соціальних потреб та
інтересів, забезпечення гідного рівня життя, який виражається у певній
кількості та якості споживчих благ і послуг [1].
Для досягнення наведених завдань потрібно мати достатній обсяг
фінансових ресурсів, акумулювання яких повинно відбуватись як на рівні
держави, так і суб’єктів господарювання. За рахунок видатків державного
бюджету реалізація програм соціального захисту здійснюється шляхом:
– передбачення видатків на соціальний захист в державному бюджеті;
– врахування відповідного обсягу коштів на соціальний захист при
розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з наступною передачею
дотацій та субвенцій місцевим бюджетам.
Видатки бюджету на соціальний захист населення – це кошти цільового
призначення, спрямовані на підтримку населення задля забезпечення
необхідних стандартів та гарантій при повній, частковій або тимчасовій
втраті працездатності, при безробітті з незалежних від постраждалих осіб
обставин, які передбачені законом, а також при таких економічних ситуаціях
як: криза, зростання інфляції, спад виробництва [3].
До витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення населення
належать видатки, спрямовані на адресну підтримку малозабезпечених
громадян, забезпечення прожиткового мінімуму різних груп населення,
соціальний захист осіб, що опинилися у скрутному становищі, пенсійне
забезпечення. Фінансування закладів і програм соціального забезпечення
неповнолітніх і молоді, витрати на утримання будинків-інтернатів для старих
та інвалідів, видатки, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
населення.
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В Україні у видатках на соціальну сферу видатки на соціальний захист
та соціальне забезпечення завжди займали провідне місце, а бюджет країни
був одним з основних джерел фінансування системи соціального захисту.
Видатки на соціальне забезпечення розподіляються між державним
бюджетом та місцевими бюджетами у співвідношенні 1,5:1, але
спостерігається збільшення соціальних видатків з бюджетів органів
місцевого самоврядування (видатки на житлові субсидії, на допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям). Це зумовлено розвитком інституту
місцевого самоврядування, поступовою передачею повноважень від органів
державної влади органам місцевого самоврядування.
Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні
фінансуються за рахунок коштів держави, підприємств, за допомогою послуг
фінансових посередників, коштів спонсорів та власних заощаджень
громадян. Проте основним джерелом фінансування соціальних гарантій
населенню є державні фінанси як складова фінансової системи держави [4].
На сьогоднішній день в бюджетах демократичних країн частка видатків
на соціальні потреби займає провідне місце, це свідчить про досить важливу
роль соціальної функції держави.
В результаті проведеного аналізу прикладних механізмів фінансування
соціальної сфери вдалося виявити ряд проблем, що потребують термінового
вирішення.
Зокрема, організація і фінансування розвитку соціальних послуг повинні
сьогодні передбачати:
– інтеграцію всіх видів соціальної підтримки в
єдину комплексну систему; – перехід від фінансування установ до
фінансування послуг;
– поширення практики соціального замовлення;
– запровадження механізмів державно-приватного партнерства;
– розширення автономії органів місцевого самоврядування з надання
соціальних послуг;
– створення правових та економічних умов для
розвитку ринку соціальних послуг [5].
Беручи до уваги всі проблеми розвитку ринкових відносин на сучасному
етапі, соціальна сфера є невід’ємною його складовою, яка забезпечує
економічне зростання та добробут суспільства. Однією з характерних ознак
розвитку соціальної сфери є недостатність бюджетних коштів, тому для
подальшої стабільності соціальної сфери в Україні потрібний такий рівень
фінансового забезпечення, який може стати основним фактором для
переходу до сталого економічного розвитку.
Отже, на даному етапі стан соціального захисту населення України
можна охарактеризувати так: надзвичайно високий ступінь державної участі,
недостатнє залучення у її функціонуванні інститутів громадянського
суспільства, особливо самого населення; велика кількість та безсистемність
правових актів, що регулюють діяльність органів соціального захисту
населення; дефіцит коштів у бюджетах усіх рівнів для фінансування заходів у
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сфері соціального захисту; велика кількість соціальних допомог, а також
категорій їх отримувачів, розгалужена система пільг, переважання
безадресного порядку їх надання. Одним із шляхів оптимізації соціальної
сфери є інтеграція приватного сектору економіки в соціальні процеси,
розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині
розподілу коштів, виявлення і відмова від неефективних соціальних
механізмів. За умови дотримання зазначених напрямків стає можливою
розробка сучасних прогресивних та ефективних методів фінансування
соціальної сфери.
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ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ТА КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Комісійні операції - це операції, що проводяться банком за певну плату
у вигляді комісії і супроводжуються не формуванням чи розміщенням
ресурсів, а переміщенням уже наявних у банку коштів клієнта за його
розпорядженням. До цих же операцій належать також усі інші банківські
операції для клієнтів, не пов'язані з рухом грошей, - забалансові послуги.
Основними видами комісійно-посередницьких операцій банку є такі:
- розрахунково-касове обслуговування; валютні операції;
- трастові послуги;
- консультаційно-інформаційні та інші види операцій.
Розрахунково-касові операції, що є системою операцій комерційних
банків з обслуговування платіжного обороту його клієнтів у безготівковій та
готівковій формах. Здійснюючи цей вид операцій, банк бере на себе
зобов'язання проводити різні види розрахунків за дорученням клієнта і
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забезпечувати збереження усіх грошових коштів, що надходять на рахунок
клієнта та їхнє повернення на першу вимогу клієнта, приймати від нього
готівку, зараховувати її на банківські рахунки та видавати за вимогою
клієнта.
Валютні операції - це операції банків, пов'язані з обміном однієї валюти
на іншу, що передбачає купівлю і продаж банком іноземної валюти за
національну. Комерційні банки, як правило, купують на внутрішньому
валютному ринку іноземну валюту, що надходить у вигляді виручки від
експортних поставок, та продають валюту тим суб'єктам господарювання, які
здійснюють імпортні операції. Різниця в обмінних курсах купівлі та продажу
валюти становить дохід комерційного банку (маржу).
Трастові операції - це операції банків, пов'язані з управлінням майном
та виконанням інших послуг за дорученням і в інтересах клієнта на правах
його довіреної особи. Вони можуть надаватися як фізичним, так і юридичним
особам та передбачати управління майном клієнта за довіреністю;
розпорядження спадщиною на основі заповіту; агентські послуги, при яких
управління майном клієнта здійснюється відповідно до вказівок клієнта;
обслуговування випуску і погашення облігацій та сплати процентів,
зберігання різних цінностей; тимчасове управління справами підприємства в
разі його реорганізації чи банкрутства.
Інформаційно-консультаційні та інші види операцій є сукупністю
банківських послуг, до складу яких можна зарахувати:
а) консультування клієнтів з питань організації і ведення
бухгалтерського обліку, застосування законодавчих актів, здійснення
операцій з іноземною валютою та цінними паперами;
б) підготовка і правова експертиза господарських договорів,
зовнішньоекономічних контрактів, установчих документів, бізнес- планів;
в) надання інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, обмінні
курси іноземних валют, стан ринку цінних паперів, новітні законодавчі і
нормативні акти;
г) гарантійні послуги, що передбачають видачу банком поручительств,
гарантій та інших зобов'язань, що виконуються у грошовій формі;
д) аудиторські послуги, що передбачають перевірку фінансово
господарської діяльності клієнтів;
е) маркетингові послуги, що передбачають пошук відповідних ринків
для клієнта й оптимізацію його збутової політики;
ж) інженерно-економічна експертиза, що передбачає перевірку
проектно кошторисної документації і контроль за реалізацією відповідних
проектів та ін.
З огляду на специфіку основних функцій банку всі його операції
можна поділити на базові й додаткові. Базові операції пов'язані з реалізацією
банком своїх функцій посередництва у кредиті та посередництва в платежах,
що знаходить відображення у проведенні депозитних, кредитних та
розрахунково касових операцій. Окремі з них можуть здійснюватися іншими
фінансовими установами (наприклад, прийом вкладів і видача кредитів –
спеціалізованими кредитно- фінансовими інститутами, деякі види
розрахунків – поштовими відділеннями).
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Однак у своїй сукупності ці операції проводяться лише банками,
визначаючи їхні місце і роль в економічній системі, а тому є базовими. Усі
інші операції, що здійснюються банком відповідно до потреб своїх клієнтів у
різних послугах і не визначають фундаментальні аспекти суті комерційного
банку, можна вважати додатковими (хоча у деяких спеціалізованих банках їм
може належати доволі значна і навіть пріоритетна частка операцій). До
складу додаткових належать валютні операції, операції з цінними паперами,
трастові, факторингові, лізингові, консультаційні та деякі інші операції.
Залежно від суб'єктів одержання, тобто клієнтів, банківські операції
поділяються на два види: операції, що здійснюються для юридичних осіб, та
операції для фізичних осіб. За конкретним змістом ці операції можуть і не
відрізнятися між собою (за винятком деяких нюансів, що вводяться
законодавством або самими банками).
Головна відмінність полягає у масштабах здійснюваних операцій
(обсяги розрахунків, величина коштів, розміщених у депозитах, сума наданих
позик та ін.). Основною властивістю операцій комерційних банків є їхній
продуктивний характер. Акумулюючи тимчасово вільні від обороту кошти,
банки перетворюють їх на капітал, тобто «непрацюючі» ресурси
примушують працювати на користь як окремих суб'єктів ринку, так і
економіки загалом. Використання банківських кредитів у виробництві є
необхідною умовою процесу розширеного відтворення, а позички, видані на
споживчі цілі, збільшують платоспроможний попит, що також сприяє
економічному зростанню. Організація і своєчасне проведення банками
розрахункових операцій забезпечують умови неперервного товарообороту та
створюють можливості для ефективного переливу капіталів у господарстві.
Реалізація інших банківських операцій також створює умови для
нормальної господарської діяльності у різних галузях і секторах економіки.
Зростання конкуренції у банківській справі, опанування сучасних технологій
і винайдення нових банківських продуктів призводять до постійного
розширення складу операцій комерційних банків та зростання їхнього
загального обсягу на фінансових ринках. Однак при всій нинішній
розмаїтості та універсальності набору банківських операцій, будь-яку з них
можна зарахувати до однієї з трьох основних груп: пасивних, активних чи
комісійно-посередницьких.
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ УКРАЇНИ:
СТАН ТА НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ
Стан бюджету держави віддзеркалює економічне та соціальне
становище країни в цілому. Для кожної країни характерним є нарощування
бюджетного потенціалу, оскільки це дає їй можливість в повному обсязі
виконувати покладені на неї функції та покращити рівень життя населення.
Але перед більшістю країн постає проблема пов’язана з нестачею грошових
коштів у бюджеті, тобто з дефіцитом бюджету. Для України дана проблема
одна із найактуальніших. За всю історію існування незалежної України
профіцит бюджету зустрічався лише 2 рази у 2000 і 2002 роках, для всіх
інших років притаманним є дефіцит бюджетних коштів, а за останні роки це
питання гостро постало перед урядом. Нестабільність та незбалансованість
бюджету свідчить про необхідність вибору раціональних методів подолання
дефіциту бюджету.
На сьогодні існує багато вітчизняних та зарубіжних вчених, які
займалися подоланням проблеми бюджетного дефіциту, а саме: С. Булгакова,
А. Машко, Л. Маршук, О. Барановський, В. Базилевич, С. Бойко та інші.
Як вдало зазначає Л. М. Маршук, в Україні в сучасних умовах практика
балансування бюджету на бездефіцитній щорічній основі є нереалістичною,
що пов’язано з браком фінансових ресурсів. Дефіцитне фінансування
державної діяльності повинно бути орієнтоване на подальший розвиток, а не
бути джерелом фінансування поточних витрат [1].
В Україні законодавчо дефіцит бюджету визначається Бюджетним
кодексом (ст. 2) як перевищення видатків бюджету над його доходами (з
урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням
кредитів до бюджету). При цьому не надано його оцінки як негативного,
позитивного чи нейтрального явища [2]. Бюджетний дефіцит значною мірою
несе негативні наслідки. Сформовані певні теоретичні погляди про існування
такого розміру дефіциту, який не завдає шкоди економіці, а саме – розмір
дефіциту державного бюджету не може перевищувати сумарний обсяг
бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу. Згідно з
«Пактом про стабільність і зростання» граничні межі бюджетного дефіциту
дорівнюють 3% [4] від ВВП країни, але цей показник є умовним. В дійсності,
максимальний допустимий розмір дефіциту від ВВП може збільшуватись.
Прикладом є Україна, якій надання кредитів МВФ здійснювалось у 2010 р. та
2014 р. при бюджетному дефіциті у розмірі 4–6 % до ВВП. В таких випадках
існує небезпека виникнення хронічного дефіциту, подолання якого з кожним
роком ускладнюється.
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Стан бюджету як фінансового плану держави може визначатися трьома
показниками: рівновага доходів і видатків бюджету; бюджетним профіцитом
– перевищення доходів над видатками бюджету; бюджетним дефіцитом –
перевищення видатків над постійними доходами [3].
Рівновага доходної і видаткової частини бюджету є його природнім
станом, за якого усі планові видатки забезпечені відповідними доходами.
Стан рівноваги бюджету може вважатися оптимальним, а його досягнення —
найважливішим завданням бюджетного планування. Його вагомість
обумовлена складністю природи бюджету, де переплітається величезний
спектр різнорівневих інтересів і суперечностей. Дефіцит і профіцит є
складовою статті балансування бюджету і тією чи іншою мірою пов'язані з
невідповідністю вхідних і вихідних фінансових потоків. Затвердження
профіцитного бюджету є виправданим з точки зору необхідності погашення
основної суми державного боргу, утвореного в попередні періоди. Отже,
затвердження бюджету з перевищенням доходної частини над видатковою в
Україні має регламентований характер, що обмежує вплив профіциту на
економічні процеси. Наявність дефіциту означає, що бюджет планового року
містить такі статті видатків держави, які не мають грошового забезпечення за
рахунок постійних доходів. Таке явище здебільшого є негативним, однак не
свідчить про незбалансованість бюджету у цілому, оскільки у процесі його
складання і затвердження визначаються необхідні джерела фінансування
дефіциту.Таким чином, дефіцит є балансуючою статтею бюджету, що
засвідчує необхідність залучення додаткових джерел фінансування окремих
державних видаткових програм понад наявні постійні надходження. Це
складне економічне явище, у якому віддзеркалюються різні аспекти
соціально-економічного розвитку суспільства, ефективність економічної
політики держави. Він має різні прояви, характеризується розмаїттям причин,
чинників і наслідків. До основних причин бюджетного дефіциту відносять:
певну політику уряду, який проводить значні структурні зрушення в
народному господарстві; негативні, руйнівні наслідки непередбачених подій,
таких як війна, катастрофа, стихійні лиха; економічну кризу.
В Україні основними умовами формуванні бюджетного дефіциту на
сьогодні є:
 загальний спад виробництва, зниження ефективності його роботи;
 несвоєчасне проведення структурних змін в економіці;
 розвиток інфляційних процесів, кредитна та цінова політика;
 незбалансованість доходів і видатків бюджету, зростання видатків при
зниженні доходів, надмірні державні витрати;
 нестабільна політична та економічна ситуація;
 недосконалість і часті зміни українського законодавства;
 високий рівень тіньової економічної діяльності;
 відсутності інвестиційної привабливості [3].
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Держава у своїй діяльності прагне до збалансованого розподілу видатків
і доходів. Для того, щоб досягти цього необхідно мати чітко налагоджену
систему управління бюджетом, яка змогла б забезпечити ефективне
використання бюджетних ресурсів. Для подолання дефіциту державного
бюджету України найбільш ефективними напрямками є: вдосконалення
контролю за використанням коштів державного та місцевих бюджетів;
збільшення дохідної частини бюджету при запровадженні виваженої
податкової політики, яка б забезпечила підвищення функціонування різних
галузей виробництва; створення платникам податків сприятливих умов для
розвитку своєї діяльності; скорочення видатків (капітальних); здійснення
внутрішніх і зовнішніх позик. Беручи до уваги вище наведену інформацію,
можемо прийти до висновку, що в сучaсних умoвaх світoвoї глoбaлізaції
пoтpібнo плaнувaти і pегулювaти oбсяг дефіциту бюджету, ефективнo
кеpувaти ним тa стимулювaти йoгo зменшення. Оскільки дефіцит бюджету є
вaжливим інстpументoм деpжaвнoї фінaнсoвo-кpедитнoї пoлітики тa зaсoбoм
впливу нa екoнoмічне стaнoвище в кpaїні, уpяд пoвинен пoстійнo
кoнтpoлювaти poзміp бюджетнoгo дефіциту, пpиділяти більше увaги
збільшенню дoхoдів деpжaви шляхoм пoдoлaння безpoбіття, пoкpaщення
системи сплaти пoдaтків, пoліпшення фінaнсoвoгo стaну суб’єктів
гoспoдapювaння.
Тaким чинoм, для стaбілізaції екoнoміки Укpaїни, неoбхіднo виpішити
низку пpoблем: спaд виpoбництвa, вaжкий фінaнсoвий стaн підпpиємств,
кpизa неплaтежів, ненaдхoдження пoдaтків, щo як pезультaт пpизвoдить дo
дефіциту бюджету.
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Фондові біржі - це спеціалізовані установи, які створюють умови для
постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом
об'єднання попиту, пропозицій на них, надання місця, системи і засобів як
для первинного розміщення, так і для вторинного обігу цінних паперів. Вони
мають працювати за єдиними правилами та за єдиною технологією
електронного обігу цінних паперів, визначеними Національною фондовою
біржею.
Першою функцією фондових бірж була функція впорядкування
процесу біржової торгівлі цінними паперами. Фондові біржі стали
перетворюватися в інститути, які регулюють порядок допуску цінних паперів
до котирування на біржі, до участі в торгах, укладання та виконання угод.
Комп'ютеризація біржової торгівлі зробила фондові біржі ще більш
досконалим інструментом регулювання ринку цінних паперів, із закладів
біржі перетворилися у складні, організаційно оформлені, добре оснащені
комп'ютерними засобами системи торгівлі цінними паперами.
Фондова біржа - це організаційно оформлений, постійно діючий ринок,
на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних
паперів за ринковими цінами на регулярній та впорядкованій основі. За своїм
правовим статусом фондові біржі можуть бути асоціаціями, акціонерними
товариствами або установами, що підпорядковуються державі. На сьогодні
біржі поділяють залежно від правового статусу і стану розвитку.
За правовим статусом у світі виділяють три типи фондових бірж:
1) публічно-правова організація - це фондова біржа, що перебуває під
постійним державним контролем. Переважає у Німеччині і Франції, де
держава бере участь у розробці Правил біржової торгівлі, контролює їх
виконання, забезпечує підтримку правопорядку на біржі під час проведення
торгів, призначає біржових маклерів тощо;
2) приватні фондові біржі - приватні компанії, що створюються у формі
акціонерних товариств і є абсолютно самостійними в організації біржової
торгівлі. Всі угоди на таких біржах укладаються відповідно до чинного в
країні законодавства. Держава не дає ніяких гарантій і не бере на себе ніякої
відповідальності по забезпеченню стабільності біржової торгівлі та
зниженню ризику торговельних угод. Такий тип поширений в Англії і США;
3) змішані фондові біржі - створюються як акціонерні товариства, але
при цьому не менше 50 % їх капіталу належить державі. Керівництво такими
біржами здійснюється на виборній основі, але нагляд за біржовою діяльністю
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здійснюється біржовим комісаром, який проводить офіційну реєстрацію
біржових курсів. Цей тип бірж характерний для Австрії, Швеції та
Швейцарії.
Фондова біржа - це передусім місце, де знаходять один одного
продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються
попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу
регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований
ринок цінних паперів. Перейнявши від товарної біржі інструментарій
торгівлі, фондова біржа досить швидко залишила позаду свою попередницю.
Своєю діяльністю фондова біржа сприяє концентрації попиту і
пропозиції цінних паперів, їх збалансованості завдяки біржовим цінам, які
реально відображають рівень ефективності функціонування акціонерного
капіталу. На світовому фондовому ринку сьогодні функціонує близько 200
фондових бірж, які, з точки зору правового статусу, мають певні особливості.
Кожна країна розвиває діяльність фондових бірж, виходячи з національних,
економічних та інших особливостей. Однак загалом усі вони належать до
однієї з двох біржових систем, а саме моноцентричної або поліцентричної.
Моноцентрична біржова система - абсолютно домінуюче становище
займає одна біржа, яка є фінансовим центром країни, інші функціонують на
регіональному рівні і вирішують місцеві фінансові проблеми. Так,
наприклад, в Англії у центрі біржової діяльності знаходиться міжнародна
Лондонська фондова біржа, а регіональні фондові біржі, які фактично
втратили самостійність, підпорядковані їй. Така система діє і в інших
країнах, зокрема, у Франції та Японії.
Поліцентрична система передбачає при функціонуванні основної, тобто
найсильнішої з точки зору фінансових оцінок, діяльність ще кількох
фондових бірж з високою питомою вагою біржового обороту. Така система
біржової діяльності характерна для Австралії, Німеччини, Канади. У США
склалася біржова система, яка акумулювала основні ознаки як
моноцентричної, так і поліцентричної системи. Так, при пануванні НьюЙоркської фондової біржі регіональні фондові біржі функціонують у межах
загальнодержавної системи.
В умовах сучасної України фондові біржі поки що не відіграють тієї
організаційної й посередницької функції, які можна спостерігати в
розвинутих економіках. Втім поступово їх роль буде зростати.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Загальновідомим є факт, що у сфері господарювання з кожним роком
зростає тенденція здійснення господарської діяльності із використанням
майна, що не є власністю суб'єкта господарювання. В той же час, якщо
експлуатація майна приватної власності забезпечує потреби користувачів і,
звичайно ж, приносить власнику додаткові вигоди, то використання
державного та комунального майна, крім збільшення рівня доходів
державного та місцевих бюджетів, має бути також ефективними та просувати
нові форми економічного співробітництва держави та суб’єктів
господарювання в тому числі позитивно впливати соціально-економічний
розвиток. Державна власність завжди розглядалась в якості визначального
фактору економіки.
Тому станом на сьогодні, безумовно, актуальними є проблемні питання
правового регулювання майнових відносин державного майна у сфері
господарювання. Це стосується, передусім, їх регулювання як правового
режиму майна та універсальної для всіх суб’єктів господарювання категорії
господарського права.
Проблеми державної власності та управління нею вивчали, зокрема такі
вчені як В.О. Лапача, І.М. Кравець, С.М. Груднипької, І.В. Бейцун,
В.О. Рибакова, І.В. Лукач, Ю.А. Слюсаренко та інші.
Як правомірно визначає В. С. Щербина правовий режим майна, що
належить певному суб’єктові, є встановлений законом та власником майна
або його уповноваженим органом набір статичних (види та структура майна,
його правовий титул) та динамічних (правові відносини у зв’язку з
придбанням, володінням, користуванням, розпорядженням таким майном та
зверненням стягнення на майно, а також розпорядженням майном
уповноваженими органами та кредиторами) елементів [1].
Відповідно до ч. 1 ст. 133 Господарського кодексу України (надалі – ГК
України) основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій
базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші
речові права, зокрема, право господарського відання та право оперативного
управління [2].
В ст.ст. 326, 327 Цивільного кодексу України закріплено положення про
те, що майно державного чи комунального підприємства перебуває у
державній (чи комунальній) власності [3].
Так, згідно ст. 141 ГК України, дo дeржавного мaйна y сфeрі
гoспoдарювання нaлeжать цiлicні мaйнoві кoмплeкси пiдприємcтв державної
власності aбo їx стрyктyрних вiддiлів, нeрyхoмість, iншe окрeмo визнaчeне
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мaйнo пiдприємcтв дeржaвного сeктору, чaстки дeржави у мaйні сyб'єктів
гoсподарювання рiзних фoрм власнoсті, a тaкож майно, зв’язане з
держустановами та організаціями з метою здійснення потрібної
господарської діяльності, та майно, що знаходиться в безоплатному
користуванні самоврядними установами і організаціями або ж орендується з
метою використання в господарській діяльності [2].
Крім того, галузеві особливості експлуатації майна державної та
комунальної власності визначаються окремими законами. Контроль та нагляд
за державним майном, відповідно, здійснюється Кабміном і, за його
уповноваженням – центральними та місцевими органами виконавчої влади. В
окремих випадках, передбачених законодавством, управління державним
майном може здійснюватись також і іншими суб'єктами.
З метою забезпечити високу ефективність управління державним
сектором економіки, Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2004 року було запроваджено Єдиний реєстр об’єктів державної власності,
який є автоматизованою системою збору, обліку, накопичення, обробки,
захисту та надання інформації про нерухомість, у тому числі передану в
оренду, лізинг, концесію або заставу державних підприємств та їх об'єднань,
установ та організацій, а також корпоративні права держави та державне
майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств,
створених шляхом приватизації та корпоратизації [4].
В ситуації, коли привласнюється державне майно, а також майно
комунальної власності, фізична або юридична особа може набути право
власності у результаті придбання єдиного майнового комплексу державного
(комунального) підприємства у процесі приватизації. І таким чином до
покупця переходять всі його права та обов’язки [3].
При цьому важливо те, що є підприємства, що займаються діяльністю,
яку дозволяється здійснювати виключно держпідприємствам, установам,
організаціям і вони не можуть бути передані з державної у комунальну
власність [3].
Крім того, є майно, яке належить до основних фондів державних
підприємств і не підлягають приватизації, не може бути вкладене у спільну
діяльність. Види майна, що може перебувати лише у державній власності,
визначені у Законі України «Про приватизацію державного і комунального
майна» [5].
Встановлений перелік речей фактично направлений на забезпечення
національної безпеки держави. І основне призначення таких речей у
державній власності – не отримання прибутку, а забезпечення безпеки своїх
громадян для збалансування інтересів в суспільстві.
Звернувшись до статистики в цьому питанні маємо такі результати:
частка державного сектора в економіці України за дев’ять місяців 2019 року
становила 12,2% від загальної кількості. Тобто, держава володіє основним
капіталом, вартість якого перевищує 10% від загальної вартості основних
засобів в економіці України [6, с. 232]. За інформацією, яку надав Фонду
державного майна України станом на 01 жовтня 2020 року за підсумками
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проведеної інвентаризації об’єктів державної власності, в Реєстрі
обліковуються: 20,6 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної
власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;
436 господарських організацій з корпоративними правами держави; більше 1
млн. об’єктів державного майна, з яких: 560,9 тис. об’єктів нерухомого майна
державних підприємств, установ, організацій; б1 млн об’єктів державного
майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у
процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі; 25,9 тис. об’єктів
державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських
товариств у процесі приватизації, але залишилося на балансі [7].
Отже, аналізуючи все це, робимо висновок про те, що правовий режим
державного майна, яке використовується у сфері господарювання, являє
собою особливий порядок правового регулювання складу державного майна,
умов і порядку його набуття, використання, підстав і порядку припинення
використання, захисту прав і відповідальності користувачів державним
майном. Важливим аспектом регулювання даного правового інституту є те,
що законодавство закріплює випадки, коли привласнення державного
(комунального) майна не може здійснюватись, таким чином захищаючи
інтереси держави для успішного соціально-економічного розвитку.
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На сьогодні ПДВ це стабільне джерело надходжень до Державного
бюджету України. Це зумовлено тим, що ПДВ – це споживчий податок, і
кінцевим платником цього податку є споживач. Податок на додану вартість
(ПДВ) є одним із найважливішим та бюджетоутворюючих, адже основну
частину наповнення Державного бюджету складає саме він.
Дослідження, що розвивають теоретичні основи оподаткування, зокрема
податку на додану вартість були роботи В.М. Федосова, М.Я. Дем'яненка,
В.П. Завгороднього, Н.В. Нечай, Д.Г. Черника, О.В. Мещерякової та ін.
В наш час цей податок застосовують понад 140 країн світу. Наявність
ПДВ – це одна з обов’язкових умов вступу до країн Європейського союзу.
Ставки ПДВ часто змінюються в залежності від економічного положення в
країні.
ПДВ уперше з’явився у Франції в 1954 році як альтернатива податку з
обороту і справляється практично в усіх країнах Західної Європи. На
сьогодні серед розвинутих країн ПДВ немає лише у США, де стягується
податок з продажів. Актуальні ставки ПДВ у країнах ЄС: Австрія, Велика
Британія, Словаччина і Франція (20 %); найвища ставка - в Угорщині (27 %);
найнижча ставка - на Кіпрі (15 %).
З метою поповнення державного бюджету, ПДВ було введено і в
Україні. Його було запровадженно 1 січня 1992 року Законом «Про податок
на додану вартість». Його ставка складала 28%, на сьогоднішній день її
зменшено до 20%. Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс
України. Нульова ставка є пільговою та застосовується до товарів,
виробництво та реалізацію яких стимулює держава. Ставка 7 %
застосовується до медичних виробів, препаратів та медичного обладнання.
Стандартна ставка ПДВ – 20% [1].
25 лютого 2021 року набули чинності зміни до Податкового кодексу
України щодо зниження ставки ПДВ з 20% до 14% на операції з імпорту та
постачання на території України деякої сільськогосподарської продукції,
ставка застосовується з 1 березня 2021 року [2].
До очевидних переваг податку на додану вартість можна віднести такі:
 він виступає чинником, за допомогою якого можна регулювати фонд
заробітної плати та ціну,
 має високу фіскальну ефективність,
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 забезпечує відносно точну оцінку вартості кожного продукту,
 властива простота нарахування,
 стримує кризу надвиробництва,
 витісняє з ринку слабких виробників,
 забезпечує механізм взаємної перевірки платниками податкових
зобов`язань,
 вносить гармонізацію в торгівлю з іншими країнами,
 ефективно використовується як антиінфляційний інструмент,
 забезпечує стійку та широку базу формування бюджету,
 забезпечує рівномірний розподіл податкового тягаря між усіма
суб`єктами підприємницької діяльності,
 забезпечує можливість регулювання споживання предметів розкоші та
шкідливих для здоров`я людини товарів,
 забезпечує надходження коштів ще до того, як реалізується товар,
 висока ефективність при значних обсягах «тіньової» економіки, що
особливо притаманно Україні.
Функціонування ПДВ в Україні породжує велику кількість проблем для
системи державних фінансів. ПДВ - це найбільш проблемний податок, а
саме:
 як податок на кінцеве споживання він лягає на населення і бюджетну
сферу,
 ПДВ при досить високій ставці і високих темпах інфляції може
перетворитися в один із факторів, що стримують розвиток виробництва,
 може стимулювати інфляційні процеси,
 існує можливість ухилення від сплати податку та зловживання за
допомогою різних схем і фіктивних ланцюгів постачання,
 є масовим регресивним податком на товари і послуги широкого
споживання, що є тягарем для бідних верст населення
 певні економічні труднощі, пов'язані з тимчасовим відволіканням
частини оборотного капіталу виробників і торговців, можуть виникати у
зв'язку з авансуванням сплати податку на додану вартість на проміжних
етапах процесу виробництва товарів [3].
Актуальною на даний момент є проблеми відшкодування ПДВ
спрямована на вирішення двох її сторін:
по-перше, доцільно спростити порядок такого відшкодування з метою
повернення сплачених сум ПДВ добросовісними платниками (проблеми з
відшкодуванням ПДВ, з точки зору платників податків, створюють
перешкоди для нормального товарообігу, заважають розвитку економічних
відносин, обмежують свободу договору і підприємницької діяльності);
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по-друге, законодавець повинен забезпечити такий порядок
відшкодування ПДВ, який не допустить зловживань у сфері відшкодування
податку з боку недобросовісних платників податків, оскільки ситуація, що
склалася, з незаконним його відшкодуванням з бюджету завдає відчутного
збитку економіці держави.
Водночас, необґрунтоване копіювання зарубіжного законодавства про
ПДВ у вітчизняну практику є недопустимим. Сьогодні, виступаючи податком
на кінцеве споживання, ПДВ при досить високій ставці і стрімкій інфляції
стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва. У зарубіжних
країнах ПДВ використовується у фіскальному і регулюючому аспектах як
засіб стримування кризи перевиробництва, витіснення з ринку «слабких»
товаровиробників і наповнення національної казни.
Дедалі загострюється проблема несвоєчасного відшкодування ПДВ з
бюджету, що спонукає до збільшення ухилень від його сплати. Тому,
удосконалення дієвих засобів боротьби з такими негативними явищами має
відбуватись поступово, з урахуванням національних правових традицій.
Рівнятись до промислово розвинених країн і переймати досвід застосування
ПДВ, не враховуючи особливостей розвитку не лише податкової системи, а й
економіки України, неможливо. Проблему зловживань у сплаті ПДВ
необхідно ефективно вирішувати узгодженими діями органів виконавчої
влади, на які покладено функції справляння ПДВ [4].
Отже, з липня 2020 року реалізували навий механізм відшкодування
ПДВ. Робота якого спрямована на: полегшення ведення бізнесу в Україні,
зменшення корупції, прозорості механізму відшкодування ПДВ, створення
рівних умов для усіх платників податку.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Для соціально-економічного розвитку України вагоме значення мають
джерела фінансування діяльності підприємств. Як відомо, лізинг – один з
найпоширеніших у світі методів фінансування технічного оснащення та
оновлення виробництва. На сьогоднішній день договори фінансового лізингу
набувають дедалі більшого поширення і в Україні. Так, за 2019 рік кількість
укладених договорів фінансового лізингу зросла на 50%, або на 5,2 тис. од., і
склало близько 15,5 тис. од. на суму близько 26,3 млрд грн [1]. Поширеності
фінансового лізингу сприяють такі його переваги як те, що, зазвичай, сума
лізингових суттєво не відрізняється від вартості майна; також не
потребується великої кількості довідок та інших документів, які вимагаються
банком для видачі кредиту, страхові внески включено до суми лізингових
платежів, можна закріпити у договорі фінансового лізингу декілька
додаткових послуг щодо предмета лізингу, які входитимуть до обов’язків
лізингової компанії; порівняно проста процедура розірвання договору.
В ст. 292 Господарського кодексу України (надалі – ГК України)
наведено загальне тлумачення поняття «лізинг», а також зазначено, що
залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути
двох видів - фінансовий чи оперативний. Варто звернути увагу, що в
положеннях ГК України означені види лізингу не отримали свого
тлумачення. [2]. Так, поняття фінансового лізингу тлумачиться в положеннях
Податкового кодексу України ( надалі – ПК України). Відповідно до його
положень, це є господарською операцією, що здійснюється фізичною або
юридичною особою та передбачає передачу орендарю майна, яке є основним
засобом згідно з положеннями законодавства і придбане або виготовлене
орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом
користування та володіння об'єктом лізингу. При цьому положеннями ПК
України передбачено ознаки, яким має відповідати об’єкт лізингу, його
вартість, сума лізингових платежів тощо [3].
Варто звернути увагу, що положення чинного Закону України «Про
фінансовий лізинг» інакше закріплюють тлумачення досліджуваного
поняття. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується
набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до
встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року
за встановлену плату [4]. Отже, відповідно до положень Закону України
«Про фінансовий лізинг», як фінансовий лізинг розглядається лише
непрямий лізинг, в той час як положення ПК України таких вказівок не
містять. Також зазначимо, що проблемним для тлумачення правового
положення фінансового лізингу є те, що даний Закон України «Про
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фінансовий лізинг» буде діючим лише до 13.06.2021 р. А далі на зміну йому
прийде Закон України «Про фінансовий лізинг», прийнятий від 04.02.2021 р.,
в якому передбачено випадки нотаріального посвідчення такого договору
(зокрема, у разі укладення договору фінансового лізингу транспортного
засобу за участю фізичної особи на вимогу однієї із сторін такого
договору) [5].
Так, Верховний Суд у Постанові від 17 липня 2019 року у справі
№ 529/918/16-ц. [6] та в Постанові від 14.11.2018 р. №630/59/16-ц [7]
оцінюючи умови договору фінансового лізингу зазначив, що на практиці
часто зустрічаються випадки, коли вони є несправедливими і створюють
істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача,
зокрема, лізингодавець згідно з договором надав собі право не повертати
кошти, сплачені лізингоодержувачем за його послуги, у разі розірвання
договору з власної ініціативи, в той час як при розірванні договору з
ініціативи лізингодавця жодних санкцій не передбачено.
Отже, встановивши особливості правового регулювання договору
фінансового лізингу, робимо висновок про те, що нині діюче законодавство
не повною мірою врегульовує всі аспекти даного інституту через те, що існує
ряд суперечностей між чинними нормативно-правовими актами. Але в той
же час договір фінансового лізингу успішно сприяє оновленню основних
фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх інвестицій,
що дозволить в майбутньому оперативно модернізувати виробництво та
направляти кошти на інші потреби, зокрема, і для соціально незахищених
людей.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, ЇЇ МЕТА, СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
На сьогодні є розуміння, що важливість оподаткування для суспільства
постійно збільшується, оскільки даний інструмент отримання таких
необхідних в умовах бюджетних дефіцитів фінансових ресурсів є одним із
небагатьох, який при раціональному використанні серйозно не заважає
економічному розвитку. Залежність держави, кожного громадянина від
оподаткування простежується протягом декількох тисячоліть, а відтак, будьякі дослідження, пов'язанні із цією галуззю фінансів, мають беззаперечну
актуальність.
Нині удосконалення податкової політики держави потребує
реформування ідеології, пріоритетів діяльності та механізмів реалізації цілей
податкової політики. Основна ціль податкової політики полягає у
гармонізації інтересів платників податків і держави, населення і суб’єктів
господарювання, що має відбуватися шляхом розроблення дієвих механізмів
впливу громадськості на формування та реалізацію публічно-управлінських
рішень у сфері податкових відносин [1, с.65].
Податкова політика – один із багатьох, але найважливіших важелів
втручання держави в соціально-економічні процеси. Це є наслідком постійно
зростаючої ролі держави в економіці та суспільному житті, що постійно
потребують певних фінансових ресурсів. У розвинутих країнах світу рівень
перерозподілу ВВП через податки є дуже суттєвим, а тому податкові
інструменти здійснюють значний вплив на економічний розвиток як
окремого ринкового агента, так і держави в цілому.
Податкова політика залишається малоефективною, оскільки головним
критерієм ефективного функціонування податкової політики є частка
податкових надходжень у формуванні дохідної частини бюджету.
Ефективною податкова політика буде тільки тоді, коли стане стимулювати
розвиток і зростання економіки, що зумовлює формування необтяжливих
умов для бізнесу. Такі умови визначаються не тільки рівнем податкових
ставок, але і процедурами розрахунку і сплати податків, упорядкуванням
проведення податкових перевірок та надання податкової звітності, що
забезпечується за допомогою податкового адміністрування [1, с.85].
Досліджуючи державну податкову політику України, а також
визначаючи пріоритетність її окремих напрямків, не можливо звернути увагу
на те, що характерною особливістю сучасного етапу реформування
вітчизняної системи оподаткування є численні конфлікти і протистояння у
сфері оподаткування між контролюючими органами та платниками податків.
Виникнення і загострення таких конфліктних ситуацій зумовлено рядом
причин, серед яких насамперед слід виділити низький рівень податкової
культури, та відсутність податкової свідомості у вітчизняних платників
податків.
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На думку сучасних представників кейнсіанства, податки обов’язковим
стабілізатором економіки. Вони дозволяють амортизувати спад економіки , а
також обмежують її підйом, чим і можна стабілізувати економіку [2, c.314].
Необхідно знати, що автор дискреційної політики Дж. Кейнс використав
активну фіскальну політику для виведення економіки США з тривалої кризи.
Політикам нашої держави України, напевно теж слід, застосувати
вищевказану політику для стабілізації нашої економіки та підняття рівня
життя українців. Дана фіскальна політика також використовувалась в США
президентом Рейганом для стабілізації антиінфляційної програми і в
результаті використання даної політики інфляційна ставка була знижена та
економічний ріст почав відновлюватись.
Податкова політка України вже пройшла певну кількість етапів. Першим
етапом стала політика у сфері оподаткування, яку здійснював Уряд України
одразу після оголошення статусу незалежності , а саме на початку 90-их
років і вибудовувалась вона на основі монетаристських принципів. Це була
політика податків на максимальному рівні , яка викликала безліч неприємних
наслідків для країни [3, c.49].
Фіскальну функцію податкова система України не виконувала належним
чином, що і призвело до створення в країні зведеного бюджету в кінці 90-их
– 2000-их років та податкові надходження не мали високих розмірів. Таким
чином, через накопичення податкової системи , яке тривало достатньо
великий період часу, в Україні виник ряд проблем ,включаючи фінансову
кризу.
Отже, можна виділити пріоритетні напрямки для проведення податкової
політики на даному етапі становлення держави ,а це забезпечення
нейтральності та справедливості оподаткування. Думаємо, що податкова
політика країни повинна направити усі свої сили на створення
мотивувальних концепцій для активності підприємств з інвестиційної
діяльності. А для того щоб мотивувати підприємства для інвестиційної
діяльності потрібно встановити певні пільги на податки.
В Україні потрібно продовжити розвивати діяльність державної
інформаційно – консультаційної структури, в складі ,якої є організаційні
підрозділи податкових органів. Основною метою таких структур повинні
бути: надання допомоги платникам податків, роз’яснення податкового
законодавства і т. д. [4, c.38].
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ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
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Державний бюджет являє собою надзвичайно складне соціальноекономічне явище та є головною ланкою фінансової системи держави.
Бюджетна система ґрунтується на взаємодії бюджетів усіх рівнів, що
відбувається за допомогою використання регулюючих дохідних джерел,
створення цільових і регіональних бюджетних фондів, їх часткового
перерозподілу. Це важливе положення реалізується через систему податків,
які регулюють обсяги надходжень та видатків фінансових ресурсів між
державою та її регіонами, а також у цілому по території України. Серед всіх
функцій держави одне із основних місць займає забезпечення соціального
захисту населення шляхом видатків частини бюджету держави.
Соціальний захист є невід’ємною частиною політики держави, яка в
змозі нести відповідальність за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян.
Це та складова, від ефективності якої залежить цивілізаційний розвиток
будь-якого суспільства. Дослідження сутності соціального захисту, його
місця в соціальній політиці держави становить значний інтерес в складних
умовах сьогодення, адже соціальний захист є засобом збереження фінансової
рівноваги та добробуту у суспільства. Здебільшого соціальний захист
розглядається як економічна або юридична категорія [3].
Так, приміром, О. Ю. Єрмоловська аналізує соціальний захист як
фактор стабілізації життєвого рівня населення в умовах трансформаційної
економіки; Ю.О. Шклярський розглядає питання удосконалення управління
соціальним захистом на регіональному рівні; В.М. Руденко присвятив своє
дисертаційне дослідження фінансово-правовим основам соціального захисту.
У сучасних умовах проблема соціального забезпечення повинна
вирішуватися шляхом трансформації політики доходів населення, а не через
збільшення їх фінансування за рахунок державних коштів. Від політики
встановлення системи державного захисту необхідно поступово переходити
до політики, спрямованої на зростання індивідуальних доходів населення,
щоб кожна працююча людина могла за рахунок власних коштів забезпечити
себе необхідними соціальними послугами [1].
Вирішення проблем фінансування вимагає докорінного реформування
соціальної політики, яка є найважливішою сферою діяльності будь-якої
країни. Із метою вирішення проблем і досягнення в Україні європейських
стандартів життя необхідно здійснити низку заходів щодо підвищення
ефективності послуг соціальної сфери.
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Основними напрямами вдосконалення мають стати:
– забезпечення виконання державних соціальних програм, спрямованих
на вирішення пріоритетних соціальних проблем регіонів, забезпечення
збалансованості й координації їх положень із регіональними програмами на
етапах формування та здійснення, організації належного контролю за
виконанням цих програм;
– поліпшення якості розробки стратегій регіонального розвитку;
– здійснення пошуку нових ефективних нетрадиційних механізмів
подолання соціальних проблем депресивних територій.
Система соціального захисту населення України має розгалужену
регіональну структуру соціальних закладів та установ, завдяки яким
надаються соціальні послуги певним групам населення. Усі установи і
заклади, які надають такі послуги мають складну ієрархічну будову, від
регіональних закладів до мультидисциплінарних команд фахівців
(представники як соціальних служб, так і працівники інших підприємств,
організацій та установ, а також волонтери) [3].
Проте, цільове використання коштів вимагає більш злагодженого
підходу до застосування технологій фінансового та організаційного
менеджменту, оскільки в Україні соціальна політика є більш зосереджена на
цільове фінансування соціальних бюджетних статей ніж на адресну допомогу
окремим категоріям населення [2].
Що стосується України, то за період становлення її державності система
соціального захисту населення зазнала кардинальних змін від пострадянської
системи “зрівнювання” до європейської системи “диференціації”
Соціальний захист громадян має відповідати вимогам Європейського
кодексу соціального захисту, котрий містить мінімальні стандарти захисту,
які держави зобов'язані надавати у зв'язку з традиційними соціальними
ризиками: хворобою, безробіттям, старістю, трудовим каліцтвом,
професійною хворобою, материнством, інвалідністю, втратою годувальника,
утриманням дітей.
У підсомок варто зазначити, що соціальна сфера посідає чільне місце
серед усіх життєво-важливих сфер, які допомагають окремій категорії
населення країни досягнути встановлених параметрів якості життя окремих
малозахищених верств з метою забезпечення мінімальних рівнів соціального
захисту. Уряд країни повинен керуватися принципом, що кожне суспільство
є відповідальне за соціальний добробут громадян.
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Сьогодні в Україні постає важливе питання щодо розвитку
небанківських фінансових установ для забезпечення належного
функціонування фінансової інфраструктури, що слугуватиме гарантією
подальшого економічного зростання. Важливе місце в структурі фінансового
посередництва займають кредитні спілки.
Багато вітчизняних та зарубіжних науковців присвятили себе вивченню
різних питань функціонування цих кредитних установ. Серед них:
В. Гончаренко, С. Гладкий, В. Клименко, В. Корнєєв, А. Панталеймоненко,
Ф. Райффайзен, Н. Швець, Ф. Шульце-Деліч та багато інших.
Згідно з чинним вітчизняним законодавством, кредитні спілки - це
фінансові установи, діяльність яких полягає у задоволенні потреб їх членів у
взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг за рахунок їх
сукупних грошових внесків. Кредитна спілка діє на кооперативній основі, що
забезпечує рівні права всіх її членів щодо впливу на управління установою та
отримання всіх переваг від її діяльності [1].
Для кращого розуміння сутності кредитних спілок, розглянемо їх
особливості:
1. Особливе коло учасників;
2. Кожен бажаючий може отримати позику в кредитній спілці;
3. Кожен член спілки, незалежно від розміру його внесків, має право
одного голосу в питаннях управління кредитною спілкою;
4. Управління кредитною спілкою здійснюється відповідно до принципів
демократичного самоврядування;
5. Кредитна спілка не займається жодною іншою господарською
діяльністю, крім надання кредитних послуг, і деколи депозитів;
Зазначені нами риси носять як позитивний, так і негативний характер.
Переваги полягають у наступному:
– позику в кредитних спілках можна отримати швидше та простіше, ніж
в банках;
– можливість мінімальний вкладень;
– можливість одержання як малих, так і великих сум кредитів;
– можливість одержання кредиту під ощадні внески;
– готовність працювати зі складними клієнтами.
З перерахованих плюсів можна зробити висновок, чому населення
звертається до послуг кредитних спілок в час фінансових труднощів.
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Недоліки полягають:
– чинне регулювання передбачає обмежений перелік фінансових
послуг, які кредитна спілка може надавати своїм членам, та не передбачає
можливостей для його розширення;
– недостатній рівень контролю за фінансовим станом;
– капітал кредитної спілки формується переважно за рахунок внесків її
членів;
– отримання кредитів під великі відсотки;
– якщо кредитна спілка збанкрутує, повернути депозит буде важко [3].
В структурі фінансового посередництва України роль кредитних спілок
зростає незначними темпами, що не відповідає світовим та європейським
тенденціям. Узагальнення наукових розробок щодо еволюцію розвитку та
функцій кредитних спілок свідчить, що на сучасному етапі роль кредитних
спілок проявляється на різних рівнях:
На мезорівні (рівні фінансового ринку) роль кредитних спілок полягає в:
– сприянні розвитку фінансового ринку та його інфраструктури;
– пом'якшення падіння ринку під час банківських криз;
– пом'якшення недоліків ринку, зумовлених недостатньою кількістю
надання фінансових послуг певному колу суб’єктів, які їх потребують.
На макрорівні роль кредитних спілок зводиться до:
– забезпечення ефективного оптимального перерозподілу фінансових
ресурсів між окремими учасниками ринку;
– сприяння підвищення добробуту населення.
На мікрорівні (рівні учасників фінансових відносин) роль кредитних
спілок така:
– заощадження фінансових ресурсів, надання можливостей для кожного
окремого кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи;
– надання можливості певним групам осіб отримати фінансові ресурси
або брати участь в управлінні спілкою.
Таким чином, роль кредитних спілок на ринку фінансових послуг
визначається сукупністю їх функцій та дій, що впливають на розвиток
громади, фінансового ринку та економіки в цілому.
Список використаних джерел:
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМТСВІ
Сучасні умови бізнесу характеризуються невизначеністю і надзвичайно
динамічним зовнішнім та внутрішнім середовищем, тому необхідне
ефективне фінансове планування. Фінансовий план підприємства включає
маркетингові, кадрові та виробничі плани. Використовують фінансовий план
для прогнозування, визначення планів і цілей підприємства та порядку їх
реалізації. Метою даної роботи є узагальнення та систематизація наукових
методів для виявлення важливості фінансового планування, ролі та
принципів діяльності організацій у нестабільному економічному середовищі.
Економічний характер концепції фінансового планування вивчався в
працях зарубіжних вчених наприклад: Дж.І. Фіннерті, Д. Хан, Ченг Ф.Лі, а
також вітчизняні науковці: Г.М. Азаренкова, М.Д.Білик, О.В. Васюренко,
В.М. Гриньова, О.П. Гузенко, А.Г. Загородній, О.М. Калініченко,
В.О. Коюда, Л.О. Омелянович, Г.О. Партин, А.М. Поддєрьогін та інші. Як
правило, фінансовий план - це передбачення майбутнього та форма
встановлення моделі фінансового стану підприємства, яка визначає засоби,
шляхи та умови реалізації. Фінансовий план завжди орієнтований на цілі,
містить проміжні результати і відображає вид та обсяг фінансових ресурсів,
використаних для досягнення цілей плану. Однак найголовнішим у
фінансовому плані є кінцевий результат, який показує, чи правильно
виконаний фінансовий план та які корективи потрібно вносити. Фінансове
планування є невід'ємною частиною загального процесу планування і є
основою та головним компонентом системи управління функціями
підприємства. Фінансовий план - це засіб для реалізації основних функцій
(розподіл, нагляд, контроль) фінансів підприємства, тому він є необхідним
елементом управління фінансами та засобом його реалізації. Необхідність і
важливість фінансового планування полягає у забезпеченні ефективного
розвитку підприємств, що знайшло своє відображення в налагодженні
економічних відносин при формуванні, розподілі та використанні фінансових
ресурсів. Процес фінансового планування повинен враховувати фактори
ризику. Отже, фінансове планування є інструментом мінімізації факторів
ризику. Це досягається завдяки великій кількості різних варіантів розрахунку
плану, а також забезпечує відповідь і коригування підприємством зовнішніх
та внутрішніх факторів. Фінансовий план підприємства може бути
сформований як в окремому підрозділі, так і в усьому підприємстві. Зведений
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фінансовий план за підрозділами - це загальний фінансовий план
підприємства. Залежно від структури компанії, процес фінансового
планування може здійснюватися у двох напрямках: коли загальний план
доводиться до кожного підрозділу, або коли загальний план формується на
основі структурних підрозділів. Оскільки основною метою підприємства є
збільшення прибутку, зменшення витрат та ефективне розподіл фінансових
ресурсів, при плануванні необхідно: визначити необхідні та фактичні
можливі грошові ресурси відповідно до джерела його формування та
використання в різних видах діяльності, і оптимізувати джерело та
місцеположення Розподілити склад та структуру капіталу, визначити
можливу рентабельність капіталу в корпоративних активах, вживати
альтернативні заходи, якщо він не відповідає очікуваним показникам,
контролювати хід плану та швидко реагувати, коли це необхідно. Виконання
таких дій дуже важливе для підприємств, і якщо вони будуть виконуватися
послідовно, вони матимуть можливість досягти запланованих цілей.
Отже, корпоративне фінансове планування є важливою частиною
досягнення стратегічних цілей. Він координує різні фінансові цілі та
узгоджує їх з іншими цілями та забезпечує ефективний механізм управління
фінансовою системою підприємства. Крім того, важливим питанням
фінансового плану є забезпечення раціональності фінансового плану та його
реальності.
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РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Починаючи з початку 2020 р. глобальний фінансовий ринок та
український, як його частина, зіштовхнулися з достатньо значною
проблемою під назвою пандемія коронавірусу. Фінансові ринки зазвичай
працюють за принципом відображення майбутнього в поточній ситуації.
Ключовим ризиком пандемії коронавірусу є те, що обмежувальні заходи
більшості країн світу трансформуються на значне зниження економічної
активності. В свою чергу, економічні проблеми автоматично переходять в
площину реальних показників, а саме падіння ВВП, збільшення безробіття,
зниження прибутків підприємств, неповернення кредитів, зменшення попиту
тощо. Відповідно, і фінансовий ринок, розуміючи потенційні економічні
проблеми, миттєво відреагував значним падінням усіх можливих класів
активів. Зокрема, відбулось падіння вартості акцій, товарних активів,
державних та корпоративних облігацій, навіть дорогоцінних металів. При
чому, реакція була миттєвою, чого раніше ніколи не спостерігалося.
На початку 2020 року загальна вартість всіх біржових акцій в світі не
досягала і $70. трлн. Страхи інвесторів перед розповсюдженням коронавірусу
привели до обвалу на ринках цінних паперів по всьому світу. Ринок цінних
паперів Британії впав на 10% - це найстрімкіший обвал з 1987 року. У США
різко впали індекси Dow Jones і S&P 500, аналогічно до найгіршого
показника з 1987-го [1]. Перший масштабний обвал на фондових ринках
почався після повідомлення про "можливу" пандемію, 24 лютого. Цей день
увійде в історію як "чорний коронавірусний понеділок". Зокрема, індекс
акцій найбільших американських компаній S&P 500 впав на 4,33%. А
впродовж наступних чотирьох днів цей показник знизився ще на 11,16%. На
початку березня прилетів другий "чорний лебідь", який відправив світові
ринку у глибокий нокдаун. Таким чином, S&P 500 знизився ще на 9,5%
всього за тиждень і на 18,07% – за 11 днів, починаючи від 21 лютого 2020р.
Ситуація негативно відбилася не тільки на світових індексах, а й на стані
мільярдерів з першої двадцятки рейтингу Forbes, яке, за підрахунками
видання, всього за добу скоротилася на 40 млрд доларів. Зокрема,
найбагатша людина планети - глава Amazon Джефф Безос - втратив 4,8 млрд,
гендиректор Facebook Марк Цукерберг - 3,4 млрд, а стан інвестора Уоррена
Баффета скоротилися на 2,7 млрд доларів.
Однією з найбільш обговорюваних подій на фондовому ринку весни
2020р. був обвал цін ф’ючерсів на нафту до від’ємного значення. Це сталося
20 квітня, вперше в історії. Нафта WTI обвалилась до позначки «0» доларів
на НьюЙоркській біржі, а потім знизилася до "мінус" 37 доларів за барель,
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що означає те, що падіння склало близько 300%. Головні причини —
коронавірус та порушення початкової угоди ОПЕК+. Після того, як Росія та
Саудівська Аравія не домовилися продовжити угоду про скорочення
видобутку, нафта подешевшала майже вдвічі [1].
В Україні, дані процеси відбуватися за аналогічним сценарієм –
знизилися акції, зросла дохідність інструментів з фіксованою дохідністю,
зокрема, ОВДП та корпоративних облігацій, як наслідок, знизилася їх
вартість, відбулося значне падіння гривні по відношенню до долара та євро
тощо.
Рецесія, тобто часткове і тимчасове зниження реального ВВП в світі,
наразі сприймається як базовий сценарій. Що і відображено в поточних цінах
акцій, товарних активів, облігацій тощо. Однак, розуміючи проблему,
виконавчі органи та фінансові регулятори в усьому світі запускають масивні
багатотрильйонні пакети допомоги, заливаючи грошима та ліквідністю
розвинуті економіки. В такій ситуації, за умови зупинки розповсюдження
вірусу, світовій економіці вдасться достатньо швидко та відносно безболісно
пройти кризу. Що підтверджується зокрема реакцією американського
фондового ринку 24 березня 2020 року, а саме, зростання основних індексів
більше ніж на 10% за день. Позитивні тенденції продовжилися і 25 березня
2020 року – +4% по основним індексам.
Вже другий рік поспіль фондові ринки світу продовжує «лихоманити».
Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду
через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – піднімаються після
введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками
COVID-19.
Українська економіка відноситься до категорії країн, що розвиваються.
Країни з цієї категорії зазвичай є проциклічними і достатньо болісно
реагують на світові економічні проблеми. Однак, в поточних умовах масової
підтримки світової економіки, країни, що розвиваються теж відчують
позитивний ефект. Тобто, Україна, швидше за все, отримає не прямий
позитивний вплив від стимулюючих програм в розвинутих країна зокрема
через відновлення попиту на продукцію ГМК (гірничо-металургійного
комплексу)
та
іншої
частини
промислового
експорту.
В
сільськогосподарській галузі поточна ситуація відносно стабільна, зокрема
ціни на пшеницю станом на 25 березня 2020 року знаходяться на одних з
найвищих за останній рік значеннях. Відтак, сільськогосподарське
виробництво теж буде підтримувати українську економіку. З іншого боку,
ключові імпортні складові, зокрема, енергоносії знаходяться на історично
низьких значеннях. Такий стан речей допоможе втримати достатньо
урівноваженим торговий баланс країни.
За словами колишнього Голови Національного банку України Я.Смолія,
українська економіка увійшла в кризу COVID-19 у значно кращому стані, ніж
під час криз 2008 чи 2014 років. Помірна інфляція, ефективна політика
плаваючого курсу та валютна лібералізація, невисокий дефіцит поточного
рахунку, значний обсяг міжнародних резервів, виважена фіскальна політика,
208

а також реформований банківський сектор, який раніше виступав
каталізатором криз, все це допомогло українській економіці встояти. Ці
здобутки реформ минулих років, швидкі та ефективні дії Національного
банку, антикризова фіскальна політика - усе це разом стало запорукою,
що українська економіка впала не більше, ніж на 5% у 2020 році.
Дослідження показало, що із початку 2020 року до середини березня
2020 року гривня знецінилася на 14%. Така девальвація була прогнозованою і
в другому півріччі спостерігався тренд до переходу в надійніші валютні
активи. Перші наслідки кризи вже проявилися в Україні. Через поширення
коронавірусу та обвал цін на нафту різко знизилася вартість ВВП-варантів і
єврооблігацій України. З 9 березня 2020 р. прибутковість євробондів виросла
до рівнів 7,65-11,5%.
Безперечно, як і решта країн, Україна потребує масштабних державних
видатків на боротьбу з коронавірусом та підтримання економіки. Однак ліки
не повинні бути гіршими за хворобу. Як свідчить українська історія,
неконтрольований друк грошей для фінансування державних видатків у нас
завжди завершується катастрофічними наслідками для економіки. Можна,
звичайно, зробити всіх мільйонерами, але ці мільйони будуть вже нічого не
варті. Набагато правильніший шлях – завершити переговори з МВФ та
отримати дешеве фінансування для бюджету від офіційних донорів. Таким
чином, попри усі ринкові економічні процеси, найбільш критично важливим
для України є отримання допомоги МВФ, причому бажано в подвійному
розмірі від запланованого, що складе близько 10 млрд. дол. США.
Проведене дослідження надало можливість визначити, що, міжнародний
фінансовий ринок – це невід’ємний інструмент перерозподілу капіталу в
світі. Сучасні міжнародні ринки цінних паперів розвиваються у напрямку
глобалізації, інституціоналізації, технологізації, скорочення кількості
фондових бірж до однієї для країни, дематеріалізації та електронного обігу
цінних паперів тощо. В Україні спостерігається тенденція до зниження
доходності державних облігацій. Стрімко розвивається інтернет-трейдинг на
світових біржах. У 2019 вперше почали надавати онлайн доступ до торгів на
Українській біржі. З огляду на зазначений розвиток подій Національний банк
прогнозує підвищення облікової ставки у 2021 році. Очікується також
подальше
поліпшення
ситуації
на
ринку
праці.
Оновлений
макроекономічний прогноз ґрунтується на припущенні щодо продовження
співпраці з МВФ і передбачає відсутність у майбутньому жорстких
карантинних обмежень як в Україні, так і у світі.
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Для забезпечення сталого розвитку лісового господарства кожна
держава формує свою лісову політику, яка являє собою сукупність принципів
та інструментів, які використовуються суспільством для реалізації його
інтересів в сфері лісокористування. Лісова політика повинна бути
спрямована на раціональне використання, розширене відтворення лісів;
збереження і охорону; забезпечення лісового господарства необхідними
фінансовими ресурсами; реформування фінансового механізму в напрямі
посилення його екологічної спрямованості; удосконалення законодавства та
інше.
Питанням фінансового забезпечення та розвитку лісового господарства
присвячені праці вітчизняних учених, як: А. Г. Бобкова, Л. В. Винар,
О. М. Вінник, Н. І. Матузов, Г. М. Пронська, В. А. Устименко, М. В. Шульга,
М. Ю. Чік та інших.
Проблема підвищення ефективності лісогосподарського виробництва на
сьогодні потребує застосування нових підходів з метою її розв’язання,
оскільки процес відтворення та використання лісових ресурсів України не
відповідає критеріям сталого розвитку лісового господарства. Трансформація
лісового сектору економіки по новому ставить питання щодо розробки
науково-методологічних напрямків розвитку лісо-ресурсного потенціалу,
формування ринково-орієнтованого організаційно-економічного механізму,
відродження багатоукладної системи організації у сфері лісового
господарства, забезпечення комплексного збалансованого використання і
відтворення лісових ресурсів, підвищення частки лісових ресурсів в природоресурсному потенціалі та національному багатстві країни.
З урахуванням економічних тенденцій фінансування – це забезпечення
грошовими ресурсами поточних витрат і стратегічних вкладень, яке
здійснюється за рахунок різних форм та джерел з метою створення
максимальної цінності об’єкту. Згідно статті 98 Лісового кодексу України
видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх
відтворення і охорони здійснюються за рахунок: а) державного бюджету та
власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства –
щодо лісів державної власності; б) місцевого бюджету та власних коштів
підприємств, установ і організацій лісового господарства – щодо лісів
комунальної власності; в) власних коштів власників лісів – щодо лісів
приватної власності [3, с.23].
210

Згідно чинного законодавства фінансування лісової галузі здійснюється
з таких джерел: централізовані кошти – кошти загального (8,1%) та
спеціального фонду (0,3%) державного бюджету; кошти місцевих бюджетів
(0,002%); власні кошти – виручка від реалізації лісової продукції (товарів та
послуг) та від реалізації майна та оренди основних засобів (91,6%).
Бюджетні кошти, у свою чергу, спрямовуються на: лісовпорядкування;
проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи; лісокультурні роботи;
рубки, пов’язані з веденням лісового господарства; ліквідацію захаращеності;
допоміжні і лісогосподарські роботи; охорону лісів від пожеж; боротьбу з
шкідниками і хворобами лісу; на ведення мисливського господарства;
утримання державної лісової охорони. Крім того, з бюджету можуть
фінансуватися заходи щодо створення захисних лісових насаджень і
полезахисних лісових смуг на землях інших землекористувачів. Прохідні
рубки, вибіркові санітарні рубки, пов’язані з реконструкцією деревостанів,
суцільні санітарні рубки та ліквідація захаращеності можуть проводитися за
рахунок бюджетних коштів лише у випадках, коли витрати на ці заходи
перевищують надходження від реалізації деревини [3, с. 22].
Фінансова діяльність лісогосподарських підприємств може бути
організована на підставі: комерційного розрахунку, неприбуткової діяльності
та кошторисного фінансування. За часів планової економіки вживався термін
«господарський розрахунок», згідно з яким лісове підприємство покриває
свої витрати за рахунок виручки від реалізації продукції, що відображає
економічні відносини між державою і суб’єктами господарювання. В
ринковій економіці частіше вживається термін «комерційний розрахунок»,
проте ці терміни мають подібні принципи: надання підприємствам
самостійності, забезпечення самоокупності і самофінансування, а також
фінансової відповідальності [1, с. 148].
Розвиток лісового господарства України поступово набуває
пріоритетного значення, оскільки стан лісової галузі сьогодні надзвичайно
нестабільний – це технологічна відсталість, надмірна вирубка лісів,
радіоактивне забруднення лісів, що знаходяться в Чорнобильській зоні,
масове, а в більшості випадків, незаконне вирубування молодих дерев
[1, с. 52].
Для стабільного розвитку лісової галузі потрібне і відповідне
фінансування. Проблема фінансування лісової галузі тісно пов‘язана з її
специфічними особливостями – довготривалим періодом лісовирощування та
поєднання у цьому процесі сил природи і праці.
Але розвиток лісової справи гальмує те, що у постійному користуванні
підприємств, перебуває лише 65% земель лісового фонду, 14,2% з яких
припадає на заповідні зони, національні та культурні парки, заповідники
[3, с. 27].
Розроблено Концепцію реформування та стратегічного розвитку
лісового господарства з використанням зарубіжного, українського та
еволюційно-історичного досвіду, з врахуванням позитивних моментів
[1, с. 203]. Головним у стратегії галузі повинні стати стратегічні заходи, які б
спрямовувалися на поєднання державної підтримки та впровадження
ринкового механізму, а також збереження лісів переважно власності уряду.
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При здійсненні запланованих етапів особливу увагу слід приділяти сталому
управлінню лісовими ресурсами та покращенню ринкових відносин у
лісовому секторі між Україною та зарубіжними країнами, що вимагає
наявності світових сертифікатів у лісових господарствах, покращенню
обізнаності вітчизняних спеціалістів щодо успішного ведення лісового
господарства, посиленню інноваційно-технічних, інституційних потенційних
можливостей для підтримки результативно-прибуткового ведення лісового
господарства [4, с. 18]. Реалізація вищезазначеної концепції розвитку, на
нашу думку, сприятиме переведенню лісового господарства на засади
сталого розвитку та стратегічному управлінню лісовим господарством,
розширенню площі лісових насаджень, збереженню різноманіття рослин та
раціональному лісокористування, задоволенню потреб соціуму в лісових
ресурсах, поліпшенню корисних властивостей лісів країни, створенню
сприятливого середовища для розвитку бізнес-структур та розширенню
робочих місць, зменшенню деградації земель, зростанню частки продукції
лісового
господарства,
забезпеченню
зайнятості
та
соціальної
відповідальності ведення підприємницької діяльності, зростанню інвестицій
у лісову галузь.
Основу фінансування лісогосподарського комплексу складають:
бюджетне фінансування лісовідновлення; використання коштів, отриманих
на основі госпрозрахункової діяльності державних лісогосподарських
підприємств та інших суб’єктів лісогосподарського підприємництва;
фінансування лісогосподарських проектів за рахунок коштів, що були
отримані внаслідок експорту необробленої деревини; використання частини
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та екологічного
податку за забруднення навколишнього природного середовища в частині
відтворення лісоресурсного потенціалу; фінансування лісоохоронних заходів
за рахунок коштів, отриманих у результаті відшкодування втрат
лісогосподарського виробництва.
Втрата лісогосподарськими підприємства фінансової стабільності
носить не лише фінансово - економічні наслідки, але й соціальні, екологічні
та негативно відображається на цінності деревини та погіршені товарної і
асортиментної структури деревини.
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Особлива увага до системи пенсійного забезпечення у сучасному
суспільстві визначається тим, що вона, значною мірою, є запорукою його
соціальної, економічної та політичної стабільності. Масштаби пенсійних
видатків в Україні вже сьогодні досягають критичної межі. Це вимагає
збалансування бюджету Пенсійного фонду України. Тому, сучасна система
пенсійного забезпечення України потребує термінового реагування на ці
виклики. Адже зволікання з їх вирішенням призведе до інших проблем, які
вже стосуватимуться зниження рівня фінансового забезпечення економічного
сектору країни, соціальних програм та ін.
Пенсійне забезпечення в Україні та й в світі загалом є важливою ланкою
соціального забезпечення населення, адже за рахунок пенсійних виплат
відбувається підтримка осіб, які не мають можливості забезпечувати себе
самостійно у зв’язку зі старістю або іншими обставинами, які передбачені
законодавством про пенсійне забезпечення.
Окремим аспектам фінансового забезпечення функціонування страхових
фондів присвятили свої праці як зарубіжні, так і вітчизняні науковці,
В. Андрущенко, В. Базилевич, О. Кириленко, М. Крупка, І. Луніна,
Е. Мачульська, Б. Надточій, В. Опарін, В. Федосов, Н. Шаманська та ін.
Вибрана тема дослідження є актуальною, адже пенсійне забезпечення,
котре виникло більше 100 років тому, повинно турбувати кожного і повинно
змінюватися та адаптуватися до вимог сучасного суспільства, враховуючи
різноманітні чинники, які можуть на нього впливати.
Метою роботи є дослідження питань сучасного пенсійного
забезпечення, знаходження проблемних питань у функціонуванні пенсійної
системи в Україні та розгляд зарубіжного досвіду в системі пенсійного
забезпечення громадян.
Пенсійне забезпечення відіграє важливу роль в економічному,
суспільному, політичному житті країни та в фінансово-бюджетній сфері
держави. Світовий досвід накопичив значну кількість варіантів ефективної
побудови пенсійної системи. Незважаючи на відмінності в побудові
пенсійних систем різних країн світу, всі вони базуються на загальних
принципах надійності накопичення та збереження заощаджень учасників. Їх
головне завдання - збереження активів та їх довготривалий, протягом
десятиліть, захист від інфляції. Тому питання ефективного функціонування
пенсійної системи та її реформування згідно найкращого світового досвіду є
вкрай актуальними на сьогоднішній день.
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Основними причинами різко зростаючого значення пенсійної системи в
розвитку країни є: по-перше, необхідність виконання конституційних
зобов’язань соціальної держави; по-друге, неминучість реформування
пенсійної системи на страхових принципах функціонування; по-третє,
виконання міжнародних встановлених норм і вимог щодо матеріального
забезпечення пенсіонерів, які є обов’язковими умовами визнання України як
цивілізованої та соціально орієнтованої держави [1].
Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна виділити основні шляхи
реформування пенсійної системи:
1. Розширення бази оподаткування працюючої верстви населення
шляхом збільшення мінімального віку виходу на пенсію та/або основного
віку виходу на пенсію, тим самим збільшуючи внесок при збереженні якості
виплат для тих, хто здатний працювати довше. Проте це захід залишається
дискусійним в Україні через низьку тривалість життя населення - 71,38 років
( для народжених у 2017 році) [2] в порівнянням з країнами Європи. Як
альтернативою розширення бази може слугувати збільшення трудового
стажу як для чоловіків, так і для жінок.
В якості альтернативи підвищення пенсійного віку деякі країни ввели
автоматичний зв’язок між рівнем пенсії і тривалістю життя, тобто розмір
допомоги при інших рівних умовах буде зменшуватися в міру того, як люди
почнуть жити довше.
2. Запровадження другого рівня пенсійної системи – обов’язкового
накопичувального пенсійного страхування.
Реформи солідарних систем зазвичай спрямовані на скорочення
пенсійних виплат. Це підвищує необхідність розвивати приватне пенсійне
забезпечення та його роль у доходах майбутніх пенсіонерів. Всі країни
Організації економічного співробітництва та розвитку мають накопичувальні
пенсійні системи, в середньому по 34 країнам розподільна частина
забезпечує пенсію в розмірі 41% середнього заробітку, з урахуванням
накопичувальної частини вона збільшується до 58%, тобто близько третини
пенсії забезпечується за рахунок накопичень [3].
Проте ефективність накопичувальних схем в світі, а не лише в Україні,
значною мірою залежить від суб’єктивних та загальноекономічних чинників.
Її прибутковість може коливатися в значних межах залежно від змін
економічної кон’юнктури і якості менеджменту. Завжди існує ризик втрати
заощаджень або зниження рівня інвестиційних доходів у порівнянні з їх
розмірами, закладеними в пенсійних схемах. Вже в самій концепції
накопичувальної системи укладені численні ризики. Учасники системи
несуть повну відповідальність за її провали, держава гарантує постраждалим
в кращому випадку лише мінімальний розмір пенсії. Система ідеальна для
добре оплачуваних працівників, які можуть накопичити на пенсійних
рахунках достатню грошову суму.
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На сьогодні одне з найбільш складних питань для бюджету України – це
вартість переходу до накопичувального страхування. Має місце необхідність
компенсації сьогоднішньому поколінню пенсіонерів коштів, які
відволікаються у накопичувальну систему. Враховуючи усі ризики,
запровадження накопичувального страхування постійно відкладається.
3. Популяризація індивідуальних накопичувальних програм. З
переходом до реформування у розвинених країнах загальною відповіддю на
нові виклики стало прагнення скоротити державні пенсійні виплати в ході
модернізації пенсійних схем, а також стимулювати (іноді вимушено)
працівників, особливо із середніми та вищими заробітками, накопичувати на
своє забезпечення в старості. У ряді країн прийняті заходи по збільшенню
охоплення добровільних приватних пенсійних схем.
4. Згідно аналізу, багато країн підняли пенсійні доходи за рахунок
збільшення податків або ставок внесків до системи з визначеною виплатою.
Для України цей інструмент не є прийнятним, так як лише у 2016 році
відбулося зниження ставок єдиного соціального внеску для роботодавця і
відміну такого для робітника. Збільшення оподаткування можливе при
компенсаційному підході для робітника. Наприклад, сплата відсотку до
накопичувального фонду за рахунок зменшення податку на доходи фізичних
осіб [3].
Подальше ефективне реформування пенсійної системи України буде
залежати від двох ключових аспектів: по-перше, від ступеня довіри громадян
до накопичувальних пенсійних програм; по-друге, від спроможності
гарантування фінансової стабільності та очікуваного рівня дохідності коштів,
інвестованих у фінансові інституції з питань надання пенсійних послуг.
Отже, так як пенсійна система України знаходиться у стані
реформування та реорганізації, в державі відбувається безліч процесів, які з
однієї сторони викликають підтримку в населення, а з іншої – цілком
негативні відгуки. Наразі було підвищено пенсійний вік громадян, зменшено
категорію отримувачів спеціальних пенсій, покращено умови для виходу на
пенсію. Але факт залишається фактом – реформи входять в дію і ми повинні
до них звикати та адаптувати свою трудову діяльність під них. Тому,
кожному громадянину вже варто думати про своє майбутнє та намагатися
відкладати кошти самостійно, не очікуючи підтримки від держави.
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ОПТИМІЗАЦЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
В сучасних, надзвичайно складних умовах соціально-економічних
перетворень в Україні особливо гострою видається проблема створення
ефективного механізму функціонування системи державних видатків. Адже
формуючи такий механізм держава повинна вирішити питання
найефективнішого формування своїх доходів та особливо раціонально
підійти до розподілу та реалізації своїх видатків, при цьому, безперечно,
повинні бути переосмислені традиційно сформовані підходи до визначення
цілей, завдань та механізмів такого розподілу.
Дослідженням теоретичних засад та практичних аспектів управління
бюджетними видатками в Україні присвячені наукові праці Богомолова Н. І,
Васютинська Л. А., Венгер В. В., Воронова Л. К., Гнидюк І. В., Дубина Т. В.,
Замкова Н. Л., Лютий І., Набока Т. С., Орлюк О.П., Романовська Ю. А.,
Савич Л. та інші. Незважаючи на розробку багатьох теоретичних і
практичних положень щодо ефективного управління видатками державного
бюджету, структура бюджетних видатків має ряд невирішених проблем.
В Україні найбільш проблемною ланкою вважається соціальна сфера.
Адже такі установи як школи, інтернати та лікарні не є прибутковими.
Щоразу, коли постає питання про недофінансування соціальних зобов’язань,
здійснюється або скорочення, або відміна конкретної соціальної програми.
Та це не завжди коректно, адже затримка допомоги по безробіттю або
заробітної плати бюджетних установ не є підставою для скорочення і
недофінансування в майбутньому чи відмови від них взагалі. Тому певні
соціальні зобов’язання варто розглядати як певні орієнтири, які будуть
виконані лише при сприятливому економічному стані [3].
Разом з тим, враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів, вирішити усі
проблеми в соціальній сфері та економіці практично неможливо. Тому
потрібно здійснювати вибір пріоритетних завдань, які потребують
першочергової уваги. Тобто, у кожному як національному, так і
регіональному проекті потрібно чітко сформулювати цілі та критерії
досягнення. Запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку
економіки, дасть можливість без ризику для економіки збільшити видатки на
соціальне забезпечення. Адже більша частина соціальних видатків буде
спрямовуватися на забезпечення економічного розвитку та оптимального
відтворення людського капіталу [2].
Враховуючи викладене вище, в умовах реального зниження темпів
економічного зростання України доцільно виділити основними такі
проблеми вітчизняної системи державних видатків, що потребують
якнайшвидшого вирішення:
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 недосконале управління фінансовими ресурсами держави;
 незбалансованість бюджетної системи країни в цілому;
 надмірна фіскальна орієнтація податкової системи;
 непрозорість видаткової частини державного бюджету та відсутність
ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;
 неефективне виконання бюджетних програм;
 високий рівень корупції у сфері державних закупівель;
 невпорядкованість системи соціальних видатків (оскільки надмірні
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення призводять до
зменшення видатків на економічну діяльність, від ефективності роботи якої
безпосередньо залежить фінансування інших видатків бюджету);
 неоптимальний розподіл бюджетних коштів між державним та
місцевими бюджетами, а також розподіл коштів за функціональною
структурою видатків та деталізованими напрямами використання ресурсів в
межах функціонального розділу;
 неефективна
політика
витрачання
бюджетних
коштів
(недосконалість та неефективність бюджетної політики у сфері видатків
призводить до неспроможності впливати на відтворювальні економічні
процеси, інвестиційну активність, підприємницьку діяльність, зростання
доходів і покращання добробуту громадян);
 неповне впровадження елементів ринкової моделі управління
державними видатками [1; 4; 5; 7].
Названі проблеми функціонування державних видатків України є досить
значними й їх подолання потребує комплексного підходу. Як показує досвід,
розширення сфери реформ призводить до зниження їх результативності.
Виходячи з цього, у середньостроковій перспективі доцільною є
концентрація ресурсів і уваги на подоланні низки найбільш важливих
проблем і досягненні обмеженого переліку цілей. Головними пріоритетами
мають стати наступні:
1. Подальше впровадження елементів ринкової моделі управління
державними видатками. Наразі Україна запровадила лише окремі механізми
ринкової (бізнесової) моделі управління державними фінансами, зокрема
програмно-цільовий метод бюджетування, середньострокове бюджетне
прогнозування, стратегічне планування діяльності головних розпорядників
бюджетних коштів.
2. Перехід до середньострокового бюджетного планування. На першому
етапі середньострокове планування має охоплювати інвестиційні видатки
бюджету, які повинні групуватися у трирічні бюджетні програми. Такий
механізм
забезпечить
безперебійність
бюджетного
фінансування
довготермінових інвестиційних проектів та покращить прогнозованість
видатків бюджету.
3. Раціоналізація та упорядковування системи соціальних видатків.
Система пільг, субсидій та соціальних виплат має бути спрямована лише на
підтримку категорій громадян з низькими доходами. Крім того, необхідно
зосередити увагу на перегляді методики визначення й розрахунку розміру
соціальних стандартів з тим, щоб вони відповідали реальним показникам.
217

4. Перехід від щорічного звітування про виконання державного бюджету
до щорічного звітування про ефективність управління ресурсами системи
державних видатків, а також бюджетними коштами, що спрямовані
державою на підтримку економіки у формі наданих податкових пільг та
стимулів.
5. Основною проблемою є необхідність подальшого розвитку
програмно-цільового методу в напрямі оптимізації бюджетних програм, що
обумовлено потребою в перегляді бюджетних програм та уточненні їх
результативних показників з урахуванням результатів адміністративної
реформи, а також посилення аналітичності та інформативності
результативних показників щодо досягнення конкретних результатів
реалізації державної політики у галузях економіки. Удосконалення
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі має бути
спрямовано на забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів
виконання бюджетних програм, що сприятиме більш якісній оцінці
ефективності різних програм і відбору тих, які матимуть максимальну
ефективність за мінімальних витрат.
6. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних
розпорядників бюджетних коштів. Метою розвитку цієї складової є
впровадження системи стратегічного планування на рівні міністерств, інших
головних розпорядників бюджетних коштів, орієнтованої на забезпечення
взаємозв’язку планування діяльності та бюджетного планування, ефективне
та прозоре використання бюджетних коштів та на цій основі підвищення
ефективності державного управління і пришвидшення економічних
перетворень [6].
Отже, в Україні для подальшого використання державних видатків як
стимулу для забезпечення ефективного розвитку національної економіки
потрібно оптимізувати склад та структуру видатків за окремими напрямами
фінансування, сформувати дієві механізми зростання доходів держави, як
джерела покриття відповідних видатків, а також з метою виконання
стратегічних завдань соціального й економічного розвитку держави
розробити сталі параметри та орієнтири бюджетної політики країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Сьогодні спрощена система оподаткування, обліку та звітності (ССО) є
основним інструментом підтримки малого бізнесу в Україні. За роки
існування в Україні ССО продемонструвала свою важливість не лише як
фіскальний інструмент, а також як засіб збереження соціальної стабільності і
стимул розвитку підприємництва. Переваги та недоліки ССО є предметом
активного обговорення в контексті підготовки податкової реформи, що
визначена як один із пріоритетних напрямків економічного реформування в
країні.
Проблеми розвитку малого бізнесу завжди були та залишаються в центрі
уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Зокрема, мале
підприємництво та перешкоди на шляху його розвитку досліджували такі
науковці, як З. Варналій, Т. Васильців, В. Герасимчук, Т. Говорушко,
Ю. Іванов, О. Красота, О. Поліщук, Н. Сірополіс, В. Цимбал, Дж. Ван Хорн
та інші.
В Україні вже не один рік точаться гострі дискусії щодо шляхів
реформування спрощеної системи оподаткування малого підприємництва.
Деякі фахівці пропонують взагалі скасувати спрощену систему
оподаткування, інші ж, навпаки, пропонують зберегти існуючий порядок
спрощеного оподаткування та значно розширити перелік суб’єктів малого
підприємництва, на яких поширюється дія спрощеної системи
оподаткування [2].
Сучасний стан малого підприємництва в Україні свідчить про
необхідність стимулювання його розвитку з боку держави, а отже і
продовження дії спрощеної системи оподаткування. Незважаючи на всі
недоліки та аргументи проти спрощеної системи оподаткування, її ліквідація
не є ефективним рішенням, адже вона має важливе соціальне значення в
нашій країні. Також необхідно враховувати, що скасування спрощеної
системи несе ризик переходу в «тінь» значної кількості суб’єктів малого
підприємництва, що, як наслідок, призведе до зниження рівня розвитку
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малого бізнесу та зменшення податкових надходжень від єдиного податку до
бюджету. Спрощена система оподаткування є способом так званої
«компромісної детінізації»: завдяки наявності такої системи офіційна
реєстрація стає відносно більш привабливою, порівняно з роботою у
цілковитій «тіні», оскільки забезпечує легальність та мінімальний правовий
захист, не вимагаючи при цьому ведення обліку та дозволяючи сплачувати
помірні податки [1]. В результаті в Україні відносно меншою (порівняно з
країнами з аналогічним доходом на душу населеня) проблемою є суто
неформальний сектор, який складається з незареєстрованих офіційно
економічних одиниць.
Особливі умови ведення бізнесу, пов’язані з запровадженням карантину
у зв’язку з ростом захворюваності на корона вірус, знайшли своє
відображення і у справлянні єдиного податку. Податкова надала роз’яснення
щодо нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період карантину.
Державна податкова служба України роз’яснила питання щодо нарахування,
обчислення та сплати Єдиного соціального внеску на період запровадження
карантину. З 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року. тимчасово
звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ лише за себе:
фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему
оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме
наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а
також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну
діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу
подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; члени
фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню на інших підставах. При цьому, такі платники єдиного внеску
на власний розсуд вирішують, чи користуватися їм цим правом. Якщо
платник вже здійснив оплату внесків за березень та квітень 2020 року, до
набрання чинності Законом № 533, такі суми зараховуватимуться
податковими органами (без будь-яких заяв платників єдиного внеску) у
рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності у такого платника сум
недоїмки, штрафних санкцій та/або пені по цьому внеску), крім випадків
самостійного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску
за звітний період у Звіті. Не застосовуються штрафні санкції за наступні
порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня
2020 року: несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з
видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових
платежів); несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до
податкових органів.
Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року
платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці
періоди підлягає списанню. Документальні перевірки з питання правильності
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18
березня 2020 року та не були завершені тимчасово зупиняються на період до
18 травня 2020 року [3].
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Система оподаткування малих підприємств має бути спрямована
одночасно і на стимулювання розвитку малого бізнесу, і на подальше
наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок податкових
надходжень від малих фірм. Вдосконалити чинну систему оподаткування
можна таким чином:
- прив’язати граничні обсяги виручки, що визначають групу платника
податків, до мінімальної зарплати або індексу споживчих цін задля їх
постійної актуалізації;
- звільнити від оподаткування новостворених суб’єктів малого бізнесу
або встановити ставки податку, диференційовані за часом існування
підприємства для сприяння новоствореним та новоствореним фірмам;
- розробити систему ставок єдиного податку, диференційовану за
видами діяльності підприємств для стимулювання суб’єктів, зайнятих у
стратегічно важливих галузях економіки;
- забезпечити залежність сплати податків від результату діяльності
підприємства;
- забезпечити інформаційну та консультаційну підтримку малого бізнесу
щодо його оподаткування, підвищити довіру підприємців до податкових
органів тощо.
Таким чином, найбільш доцільним для впровадження є податковий
режим, за якого підприємство звільняється від оподаткування терміном на
три роки за умови реінвестування щонайменше половини чистого прибутку у
власний розвиток [4]. Такий режим сприятиме не лише розвитку малого
підприємства, а й зростанню податкових надходжень до бюджету та розвитку
економіки країни в цілому. При цьому вводити даний податковий режим на
нинішньому етапі економічного розвитку України ми пропонуємо не лише
для новостворених малих підприємств, а для всіх суб’єктів господарювання,
що мають змогу використовувати спрощений режим оподаткування. Це
призведе не лише до створення значної кількості нових фірм, а й до
бурхливого розвитку вже наявних, їх переростання у середній бізнес та, як
наслідок, до економічного зростання України загалом.
Сучасний стан оподаткування суб’єктів малого підприємництва свідчить
про нефективність діючої системи, відсутність належного стимулювання.
Для підвищення її ефективності Україна має активно впроваджувати
міжнародний досвід. Проте під час внесення змін до Податкового кодексу
України та розроблення державних програм підтримки насамперед слід
враховувати національні та регіональні особливості їхнього розвитку.
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Вивчення та дослідження акцизного податку на сьогоднішній день є
досить актуальним, оскільки, він займає третє місце у структурі податкових
надходжень до Державного бюджету після податку на додану вартість і
податку на прибуток підприємств. Також не менш важливим є вплив
акцизного оподаткування на соціально-економічні процеси в тій чи іншій
сфері господарювання та суспільного життя загалом, наприклад, зменшення
споживання продукції, яка несе шкоду здоров’ю та навколишньому
середовищу, енергозбереження та інші.
Питання акцизного оподаткування досліджували у своїх працях: І.О.
Лютого, О.Д. Василика, А. М. Козирін, І. І. Янжул, Г. В. Россіхіна, В. Л.
Андрущенко, Т. І. Єфименко та інші.
Податки поділяються на декілька основних видів, які отримали всесвітнє
визнання, хоч і механізм їх сплати в залежності від країни має деякі
відмінності. Вони розподіляються на прямі, що безпосередньо пов‘язані
з господарською діяльністю, і непрямі, які є надбавкою до ціни. Акциз є
одним із непрямих податків.
Акцизний податок є одним з найбільш ризикових податків з погляду на
його вплив на формування дохідної частини бюджету, що викликано:
специфікою функціонування підакцизної продукції на ринку, постійними
змінами законодавчої бази та рівня ефективності державного контролю за
виробництвом та обігом підакцизних товарів. Останнім часом акцизний
податок, перетворюються на основне джерело бюджетних надходжень в
великій кількості країн, зокрема і в Україні. [1]
Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів
товарів (продукції), визначених Кодексом як підакцизні, що включається до
ціни певних товарів (продукції).[3]
Як було сказано раніше законодавча база постійно змінюється, тому до
підакцизних товарів за Податковим Кодексом України (редакції від
28.03.2021) належать:[3]
 спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
(крім квасу "живого" бродіння);
 тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 рідини, що використовуються в електронних сигаретах;
 пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як
пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з
двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з
двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами
внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких
згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті
(крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно
з УКТ ЗЕД);
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 автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше,
транспортні засоби для перевезення вантажів;
 електрична енергія.
Таким чином проаналізувавши податкові надходження за минулий рік
ми бачимо, що:
За січень – грудень 2020 року до загального фонду Державного бюджету
України зібрано акцизного податку з вироблених в Україні товарів у сумі
майже 68,4 млрд гривень. Фактичні надходження перевищили очікувані на
7,6 %. Додатково бюджет отримав понад 4,8 млрд гривень. Порівняно з
відповідним періодом 2019 року надходження зросли на 12,7 %, або на
7,7 млрд гривень.
За грудень 2020 року до загального фонду Державного бюджету України
зібрано акцизного податку з вироблених в Україні товарів у сумі майже
7,3 млрд гривень. Це на 26,1 %, або на 1,5 млрд грн більше очікуваних
надходжень податку. Надходження податку у грудні перевищили
відповідний показник попереднього року на 2,4 %, або на 167,4 млн гривень.
До спеціального фонду Державного бюджету України у січні – грудні
2020 року надійшло 12,1 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів. Це на 3,9 %, або на 454,7 млн грн більше очікуваних
надходжень податку. Порівняно з відповідним періодом 2019 року
надходження зросли на 45,5 %, або на 3,8 млрд гривень.
У грудні 2020 року до спеціального фонду Державного бюджету
України надійшло 1,2 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів. Це на 12,2 %, або на 129,0 млн грн більше очікуваних
надходжень податку. Надходження податку у грудні перевищили
відповідний показник попереднього року на 75,2 %, або на
507,4 млн гривень.[2]
Отже, ми можемо зробити висновок, що незважаючи на те, що акцизним
податком обкладаються лише деякі товари, він відіграє важливу роль у
формуванні доходів Державного бюджету України. Однак для покращення
його функціонування потрібна стабільна законодавча база та підвищення
контролю за її дотриманням, оскільки постійне збільшення податку провокує
розвиток нелегального виробництва продукції.
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СИСТЕМА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
Ефективна та дієва система місцевого самоврядування є важливим
елементом функціонування демократичної держави. Для забезпечення
виконання своїх функцій, створення належного життєвого середовища для
населення громади органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму
розпорядженні достатні фінансові ресурси, основу яких складають кошти
відповідних бюджетів.
Одним із важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого
самоврядування є місцеві податки і збори [2].
Місцеві податки та збори — це податки та збори, які встановлюються
органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є
обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць
та зараховуються до їх бюджетів [1].
Статтею 143 Конституції України визначено, що органи місцевого
самоврядування встановлюють місцеві податки та збори.
В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено,
що місцеві бюджети мають бути достатніми щодо здійснення органами
місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень для
забезпечення мешканців відповідних громад якісними публічними
послугами.
Підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у
власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних завдань фінансовобюджетної політики держави [2, 6, 7].
Статтею 10 Податкового кодексу України встановлено перелік місцевих
податків та зборів, виходячи з якого, кожна сільська, селищна чи міська рада
приймає рішення щодо встановлення на своїй території тих чи інших
місцевих податків та зборів.
До місцевих податків належать: податок на майно (який складається із
плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної
ділянки, транспортного податку); єдиний податок.
До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних
засобів; туристичний збір. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний
податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за
землю) [2].
Відповідно до пункту 12.3 статті 12 ПК України сільські, селищні, міські
ради та ради об’єднаних територіальних громад в межах своїх повноважень
приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
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При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів
обов'язково визначаються: об'єкт оподаткування, платник податків і зборів,
розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи,
визначенні статтею 7 ПКУ з дотриманням критеріїв, встановлених розділом
XII Кодексу для відповідного місцевого податку [3].
Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим
кодексом, в Україні забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів
до бюджетів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до статті 64
Бюджетного кодексу України [2].
Зміна ставок місцевих податків та/або зборів, податкових пільг зі сплати
місцевих податків і зборів потребує прийняття органом місцевого
самоврядування нового рішення або внесення змін до діючого рішення [4].
Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на
майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради в
межах повноважень, визначених Податковим кодексом, вирішують питання
відповідно до вимог, визначених Кодексом щодо встановлення податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)
та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів,
туристичного збору. [2]
У 2021 році єдиний податок та податок на майно (в частині
транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові
землі) будуть справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня
2020 року, податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки), збір за місця для паркування транспортних засобів,
туристичний збір та земельний податок за лісові землі (у разі їх
встановлення) – за ставками, що визначені у діючих попередніх рішеннях [4].
Діюча на сьогодні в Україні система місцевих податків і зборів, як і
податкова система країни в цілому, потребує постійного удосконалення,
оскільки від неї вимагається, з одного боку, забезпечення фінансовими
ресурсами потреб органів місцевого самоврядування, а з іншого, бути
інструментом місцевої соціально-економічної політики, спрямованої на
виконання завдань збалансованості економіки та розвитку регіонів [8].
В умовах запроваджених в державі карантинних, обмежувальних
заходів, соціальні та економічні функції місцевих органів влади потребують
особливої уваги аби запобігти зниженню ділової та економічної активності
суб’єктів господарювання, насамперед малого бізнесу [5].
На території Вінницької області діє близько 620-ти органів місцевого
самоврядування, з них 48 об’єднаних територіальних громад, які наділені
повноваженнями, з обов’язковим дотриманням регуляторного законодавства,
щодо прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів, а
саме: ставок єдиного податку; податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки; плата за землю; туристичний збір та збір за місця для
паркування транспортних засобів [5].
Пошук шляхів збільшення обсягу місцевих податків і зборів повинен
йти не лише в напряму простого збільшення платників податків та
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розширення бази оподаткування, а й у напряму вибору: проблеми теорії,
методології, організації таких платників і встановлення таких податків, які б
забезпечували невеликі адміністративні витрати та ефективний податковий
контроль при достатньому обсязі надходжень, що надасть можливість
створити надійне джерело дохідної частини місцевих бюджетів. Дотримання
цих вимог є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого
оподаткування в Україні.
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МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Економічні
перетворення
в
Україні
визначили
доцільність
використання системного підходу як до оцінки ефективності та
раціональності бюджетних видатків, так і взаємоузгодження бюджетних
призначень із пріоритетними напрямами соціальноекономічного розвитку
країни.
Серед вагомих наукових досліджень у сфері підвищення ефективності
бюджетних видатків держави можна назвати праці Дж. Б’юкенена,
А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, П. Самуельсона, М. Сперанского, Г. Шахової,
О. Василика, І. Гнидюк [1,2], Н. Замкова [2]І. Запатріної, Л. Лисяк, І. Луніної,
І. Лук’яненко, А. Мазаракі, В. Федосова, С. Юрія, І. Чугунова. Проте є
226

недостатньо досліджені питання, пов’язані з інституційними змінами у
бюджетній системі, які потрібні для дієвих економічних перетворень,
вироблення та реалізації нових підходів щодо підвищення ефективності
бюджетних видатків у системі соціально-економічного розвитку країни.
Сучасні проблеми економічного розвитку України потребують
досліджень, спрямованих на систематизацію підходів щодо оцінки
ефективності використання бюджетних коштів та визначення бюджетних
пріоритетів.
Видатки на економічну діяльність складають разом 72,4 млрд. грн. або
8,9% від загальної кількості видатків у 2019 році. (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка видатків Державного бюджету загалом та на
економічну діяльність у 2015-2019 рр. (млрд. грн.)

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Як бачимо з рис. 1, видатки на економічну діяльність серед загальної
кількості видатків, займають невелику частку. З 2016 року сума видатків на
економічну діяльність зростає. Але, якщо визначити частку видатків на
економічну діяльність у загальній сумі видатків Державного бюджету
України то їх частка за останні роки відносно зменшується. Так, частка
видатків на економічну діяльність у 2019 році становила 8,9%, а у 2018 році –
9,3% .
Серед основних складових видатків на економічну діяльність можна
виділити три пріоритетних напрямки витрачання бюджетних коштів: сільське
господарство; паливно-енергетичний комплекс та транспорт. Сума
зазначених видатків у 2019 році становить 52% від загального обсягу
видатків зведеного бюджету на економічну діяльність. Тому саме ця група
видатків потребує оптимізації та визначення доцільності продовження
надання бюджетної підтримки в існуючих обсягах.
Як бачимо з табл. 1 видатки економічного спрямування у
досліджуваному періоду, мають тенденцію до зростання. Найбільшу частку у
структурі видатків державного бюджету на економічну діяльність складають
видатки на транспорт (майже 51% у 2019 році).
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У 2018 році сума видатків на транспорт становила 27,9 млрд. грн., а у
2019 році – 36,7 млрд. грн., що більше на 31,5%. При цьому майже 90%
складають видатки на дорожнє господарство. Вагому частку у видатках
державного бюджету на економічну діяльність займають видатки на сільське
господарство, лісове господарство, мисливство та рибне господарство
(19,3%). Протягом досліджуваних років спостерігається стрімке зростання
суми цих видатків. Так у порівняння з 2015 роком сума видатків у 2019 році
збільшилась на 9,2 млрд. грн.
Таблиця 1 – Структура видатків Державного бюджету України на
економічну діяльність протягом 2015-2019 рр. (млрд. грн.)
Роки

Видатки
Загальна економічна,
торговельна та трудова
діяльність
Сільське господарство,
лісове господарство та
мисливство, рибне господарство
Паливно-енергетичний
комплекс
Інша промисловість та
будівництво
Транспорт
Зв’язок, телекомунікації
та інформатика
Інші галузі економіки
Фундаментальні та
прикладні дослідження і
розробки в галузях економіки
Інша економічна
діяльність
ВСЬОГО

Відносне
Абсолютне
відхилення,
відхилення
%
2015 2016 2017 2018 2019
2019/2018
2019/2018
0,6

1,4

2,5

3,5

3,7

0,2

5,7

4,7

4,4

11,1

13,7 13,9

0,2

1,5

1,9

2,2

2,8

3,4

4,2

0,8

23,5

0,3

0,4

1,6

3,6

2,8

-0,8

-22,2

23,1

15,3

20,6

27,9 36,7

8,8

31,5

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0

0,0

5,1

5,6

5,9

7,9

7,8

-0,1

-1,3

0,8

1

1,4

1,5

1,4

-0,1

-6,7

0,5

1

0,9

1,5

1,3

-0,2

-13,3

37,1

31,4

47

63,2

72

8,8

13,9

Джерело: розроблено автором на основі [4].
Таким чином, фінансування соціальної сфери сьогодні є основним
пріоритетом державних видатків в Україні, і номінальні обсяги асигнувань,
які спрямовуються на соціальні цілі, займають вагому частину видатків
Державного бюджету України.
Забезпечити динамічний соціально-економічний розвиток країни
можливо завдяки пошуку додаткових фінансових резервів. І саме посилення
позитивних і послаблення негативних чинників, які впливають на
ефективність використання бюджетних коштів, є надійним резервом і
фактором стабільності макрофінансової системи, піднесення економіки
держави.
Отже, в сучасних умовах використання державних видатків як стимулу
для забезпечення подальшого розвитку національної економіки можливе за
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умови оптимізації складу та структури видатків за окремими напрямами
фінансування, а також використання дієвих механізмів формування доходів
держави як джерела покриття відповідних видатків.
Видатки місцевих бюджетів відображають соціально-економічні
відносини, що й видатки Державного бюджету, але на місцевому рівні й з
урахуванням регіональних особливостей. Розвиток бюджетних відносин
характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі
регулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового
ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних
паперів і похідних (деривативів).
Учасники фондового ринку - емітенти (у тому числі іноземні) або особи,
що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні
інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних
учасників фондового ринку, у тому числі саморегульовані організації
професійних учасників фондового ринку. [3].
Основним завданням фондового ринку є забезпечення переливу капіталу
від фінансово надлишкових секторів в економіці до тих сфер діяльності, де ці
кошти найбільше потрібні. Це здійснюється за рахунок торгівлі цінними
паперами, адже саме вони є товаром на фондовому ринку [4].
Фондовий ринок - це ринок, на якому торгують специфічним товаром цінними паперами. Реально ці папери практично нічого не варті, проте їх
цінність визначається активами (майном, коштовностями тощо), які стоять за
цими паперами [4].
Цінним папером є документ установленої форми з відповідними
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає
229

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і
особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за
таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та
прав за цінним папером іншим особам [1].
Неемісійні цінні папери (ощадний (депозитний) сертифікат) можуть
існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні
документи і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на
пред'явника. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні
документи, визначається НКЦПФР за погодженням з НБУ[1].
Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні
(акції, облігації та документарні (ощадний (депозитний) сертифікат, векселі).
Казначейські зобов'язання розміщуються в документарній (видається
сертифікат) або бездокументарній формі. За формою випуску можуть бути на
пред'явника, іменні (акції або ордерні. Облігації ФГВФО, державні облігації,
казначейські зобов'язання, ощадний (депозитний) сертифікат можуть бути
іменними або на пред'явника. Довгострокові - понад 5 років;
середньострокові - від 1 до 5 років; короткострокові - до 1 року можуть бути:
облігації ФГВФО та державні облігації, казначейські зобов'язання [1].
З метою забезпечення подальшого реформування та розвитку
фінансового сектору України відповідно до кращих міжнародних практик та
забезпечення імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, а також зважаючи на завершення в 2019 році строків впровадження
заходів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до
2020 року, регуляторами фінансового сектору було розроблено та
затверджено Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Стратегія 2025 містить п’ять стратегічних напрямів: фінансова
стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова інклюзія, розвиток
фінансових ринків та інноваційний розвиток. Кожен напрям містить
стратегічні цілі та індикатори їх виконання.
У найближчі п’ять років робота Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у напрямку забезпечення проведення та реалізації реформ у
сфері ринків капіталу, удосконалення корпоративного управління та захисту
прав інвесторів буде базуватись на виконанні заходів, передбачених цією
Стратегією.
Зокрема, Стратегією 2025 передбачені такі заходи щодо розвитку ринків
капіталу:
 впровадження нових та розвитку наявних фінансових інструментів, а
також механізмів сек’юритизації фінансових та інших активів, як умов для
подальшого розвитку фінансового сектору та забезпечення надходження
інвестицій в економіку країни;
 забезпечення здійснення державного регулювання фондового ринку на
належному рівні у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема, вимог
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європейських актів та стандартів Міжнародної організації комісій з цінних
паперів (IOSCO), що включає необхідність підвищення інституційної та
фінансової незалежності регулятора українського фондового ринку;
 реформування інфраструктури ринків капіталу, зокрема проведення
модернізації, консолідації і розвитку біржової, розрахункової та клірингової
інфраструктури організованих товарних ринків та ринків капіталу,
забезпечення удосконалення інституту посередників фінансового сектору та
рейтингових агентств у відповідності до європейських вимог;
 удосконалення корпоративного управління[4].
Фондовий ринок – це складна економічна система, яка знаходиться під
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, основними з яких є:
– економічна та фінансова політика держави;
– регіональна приналежність ринку;
– фінансова структура макроекономіки;
– політична та соціальна стабільність суспільства;
– рівень економічної грамотності населення та довіри до фінансових
інститутів.
Ринок цінних паперів України є однією з ключових ланок економіки, яка
Для покращення ситуації на фондовому ринку необхідно вжити
низку заходів.
По-перше, для виконання зазначеної мети має функціонувати розвинена
інфраструктура фондового ринку, має бути запропоновано широкий спектр
інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку.
По-друге, невід'ємною складовою розвитку фондового ринку має стати
його інтеграція у світові фінансові ринки. Разом з тим, розвиток фондового
ринку України має бути тісно пов'язаним з розвитком інших сегментів
фінансового ринку (банківського, страхового, сектору пенсійного
забезпечення тощо).
По-третє, основною функцією, яку має виконувати ринок цінних
паперів, є забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни
шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу
фондів коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами, до
особи, якій необхідні такі ресурси для розвитку [4]
Основною проблемою фондового ринку є відсутність належної
державної підтримки, що пов'язано з нестабільною політичною ситуацією
у країні.
Для забезпечення стабільного розвитку фондового ринку в Україні,
головною метою повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для
спрямування їх на оновлення виробничого потенціалу та забезпечення
подальшого зростання виробництва й економіки країни в цілому.
Для повного аналізу фондового ринку необхідно провести оцінку
показників капіталізації, обсягів біржової торгівлі цінними паперами;
кількості цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах.
Провідні дослідники вказують, що, при формуванні моделі фондового
ринку України, відбувалося не розумне копіювання інших моделей, для
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запровадження яких не було жодних інституційних умов.
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Ринок цінних паперів є одним з важелів сучасної економіки. Облігація за
своєю економічною сутністю становить борговий документ. Кошти, які
залучені за облігацією потрапляють до емітента, а потім вкладаються у
виробництво, крім випадків з державними облігаціями. По всьому світі
особливість відіграють значні частки позик по облігаціях, які носять
довгостроковий характер. Також вони характерні тим, що мають відносно
низький процент. Інвестиції в ринок цінних паперів, а саме облігацій, можна
вважати одним з найбільш надійних вкладень коштів на фондовому ринку.
Купівля даного виду цінних паперів підходить тим особам, в яких на
першому місці буде надійність і в той же час, можливість збереження
капіталу з доходу вищим, ніж навіть, від вкладу в банк. Кінцевою метою
власника облігацій є отримання фінансового доходу у формі виплати
відсотків. Також, варто відзначити, що у більшості випадків облігації
продаються за ціною нижче номіналу, а погашаються за номіналом. Різниця
між ціною покупки і номінальною вартістю - також дохід інвестора [1].
Важливим є розуміння різниці облігацій та акцій. На сьогоднішній день,
багато хто ототожнює дані поняття. Акції можуть приносити дохід у будьякий період часу, облігації ж мають чітко визначені строки. Також, важливою
відмінністю є те, що держателі облігацій мають пріоритетне право на
розподільчий прибуток і активи емітента при його ліквідації, у випадку з
акціями такого права немає. Щодо відсотків, які виплачуються власнику
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незалежно від прибутку і фінансового стану у випадку облігацій, то в акціях
ситуація протилежна. Відсотки з акцій виплачуються залежно від прибутку і
фінансового стану банку [3].
Про переваги і недоліки ринку облігацій робили дослідження такі вчені
як М. Бурмака, С. Бірюк, О. Василик, М. Гапонюк, М. Гольцберг, Н.
Дегтярьова, Г. Т. Пальчевич, Ю. Коваленко, Д. Леонов, В. Лісовий. Спочатку
розглянемо переваги. Зокрема це:
- Стабільний дохід протягом декількох років;
- Безпечність;
- Сума доходу стає відома ще до купівлі;
- Висока ліквідність.
Переваги купівлі облігацій є переконливими. Зважаючи на ту
особливість, що облігації мають високу ліквідність, їх легко реалізувати у
будь-який момент. Даний фактор дає певне усвідомлення, що до безпечності
цінного паперу. Варто зазначити, що чим вище ліквідність активу, тим він
більше користується попитом.
Але разом з тим, купівля облігацій має і свої недоліки.
- По-перше, заробіток значно менший, у порівнянні з акціями;
- По-друге, ймовірність краху, тобто несплати боргу. Така ситуація
можлива, у разі, купівлі у невідомих компаній, або в компаній з низьким
рейтингом.
Отже, облігації є одними з найактуальніших цінних паперів, які мають
свій термін погашення. Основною їх перевагою є те, що повернення їх
номінальної вартості гарантується. Також, важливим є те, що крім відсотків
за фіксованою ставкою, власник облігації отримає дохід виходячи з різниці
між ціною придбання та ринковою ціною облігації.
Облігації, так само, як і інші види цінних паперів купуються або
продаються на фондових біржах. Громадяни можуть їх придбати з особистих
коштів та заощаджень. Щодо організацій, то частіш за все вони купують
облігації за рахунок коштів, які надходять у їхнє розпорядження після сплати
податків та відсотків за банківський кредит.
Найважливішими перевагами облігацій є безпечність та висока
ліквідність, тобто можливість швидкого переводу активу з мінімальними
витратами. Саме ці два фактори зумовлюють неабияку актуальність даного
виду цінних паперів. Адже будь-який ліквідний актив є хорошим
придбанням.
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РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Ринок державних цінних паперів в Україні, з огляду на його обсяги,
значущість для банківської системи та бюджетного процесу, різноманіття
функцій ОВДП як найбільш надійних інструментів в Україні, можна
розглядати як очевидний успіх держави та учасників ринку. Загалом, саме
державні цінні папери є найбільш привабливими на фінансовому ринку
України.
Проблемам розвитку ринку цінних паперів присвячені роботи досить
великої кількості вітчизняних учених-економістів, таких як: О. Васильєв, М.
Кужелєв, Н. Ричка, М. Стецько, Н. Тимошенко та інші.
Метою роботи є дослідження особливостей ринку державних цінних
паперів в Україні.
У розвинутих країнах державні цінні папери завдяки їх безризиковості є
привабливим фінансовим інструментом. В Україні, незважаючи на
присвоєння державними цінним паперам нульового рівня ризику (згідно з
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні), вони
фактично є ризиковими інвестиційними інструментами. Слід зазначити, що
номінальна дохідність державних цінних паперів в Україні є досить
високою,проте, якщо проаналізувати їх реальну прибутковість (виходячи з
рівня інфляції), то ситуація виглядає не зовсім втішною. Так, у період
бурхливого розвитку ринку ОВДП реальні ставки дохідності були занадто
високими, що,з одного боку, сприяло залученню досить великих коштів від
нерезидентів, а з другого – призвело до величезного навантаження на бюджет
у вигляді витрат на обслуговування боргу за ОВДП. Однак в останні роки
спостерігається протилежна ситуація: дохідність ОВДП є досить низькою,
часом – навіть нижчою за рівень інфляції [1, с. 14].
Первинний ринок державних цінних паперів в Україні характеризується
тією особливістю, що на ньому практично відсутні індивідуальні інвестори.
Це негативне явище, адже без залучення заощаджень домогосподарств не
варто розраховувати на зростання інвестиційного потенціалу ринку
державних цінних паперів [2, с. 364]. Низький рівень знань, інформованості
населення з питань функціонування фондового ринку є наступною
проблемою.
На сьогодні населення (навіть та його частина, яка має заощадження,
проте зберігає їх у вигляді готівки або банківських депозитів) не має базових
234

знань щодо процесів, які відбуваються на фондовому ринку, мінімально
необхідної інформації щодо подій на ньому. Воно необізнане із
законодавством, яке регламентує поведінку учасників ринку, з власними
правами, які реалізуються при купівлі-продажу цінних паперів. Це
призводить до низької активності на ринку державних цінних паперів
фізичних осіб, які в розвинених країнах є одними з головних інвесторів.
Переорієнтація уряду на відносно дешеві зовнішні джерела фінансування
дефіциту бюджету призводить до стримування розвитку національного
фондового ринку, зростання валютних ризиків та зменшує можливості
використання Національним банком України державних цінних паперів в
якості інструмента рефінансування комерційних банків. У зв’язку з цим
виникає необхідність проведення додаткових заходів, пов’язаних з
подальшим зниженням вартості внутрішніх державних запозичень з метою
досягнення рівних умов функціонування зовнішнього та внутрішнього ринків
державних цінних паперів, як однієї із складових забезпечення економічної
безпеки держави від зміни кон’юнктури зовнішнього ринку.
Державні цінні папери – ефективні інструменти грошово-кредитної
політики, які в стабільних умовах є локомотивом розвитку фінансового
ринку. Крім того, наявність на ринку достатньої кількості цінних паперів з
мінімальним ризиком формуватиме цінові орієнтири для учасників ринку,
сприяючи тим самим його стабільності Це також надасть інституційним
інвесторам, додаткові можливості вкладення залучених коштів у
високоліквідні та надійні цінні папери
Процеси становлення та розвитку вітчизняного ринку державних цінних
паперів протікають неоднозначно. Очевидним є факт недосконалості системи
регулювання цього ринку, нездатності чітко визначити цільові орієнтири і
напрями його розвитку. Без створення дієвої системи регулювання
результативність інвестиційних процесів, що реалізуються через ринок
державних цінних паперів, буде залишатися на низькому рівні [3, с. 271].
Відсутність аналізу специфічних якостей, притаманних системі
регулювання ринку державних цінних паперів, та недостатня розробленість
наукового підходу до визначення сутності, місця та ролі ринку державних
цінних паперів у активізації інвестиційних процесів не дають змоги
своєчасно прогнозувати негативні тенденції розвитку вітчизняного ринку
державних цінних паперів і вживати заходів з усунення функціональних
диспропорцій. Вказані особливості інтеграцій між секторами історично
вважають яскраво вираженою рисою для природної монополії, якщо одна
фірма може задовольнити весь ринковий попит на загальну вартість, що є
нижчою, ніж у кількох фірм [4, с. 119].
Через це більшість європейських країн юридично дозволили формувати
монополістичний стан в інфраструктурі ринку державних цінних паперів,
здебільшого із переходом її від державної до приватної власності. Не менш
важливе значення у забезпеченні функціонування ринку державних цінних
паперів має наявність ефективної нормативно-правової бази Зазначимо, що
для українського ринку державних цінних паперів успішна інтеграція у
світовий фінансовий ринок значною мірою залежить від розуміння
аналогічних процесів саме в Європі.
Наявний досвід європейських структур у регулюванні фінансових ринків
дає можливість швидко, оптимально і якісно інтегрувати вітчизняний ринок
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державних цінних паперів у світовий інвестиційний простір. Така тенденція
потребує суттєвих змін у державному і корпоративному управлінні та на
приватному рівні. Ринок державних цінних паперів в Україні перебуває на
стадії розвитку та потребує удосконалення всіх його систем. Слід зазначити,
що інтеграція у світовий фондовий ринок може бути запорукою як
економічного росту, так і вдалого зростання вітчизняного ринку цінних
паперів, розширення кола його інститутів [5, с. 154].
Проаналізувавши світовий досвід функціонування ринку державних
цінних паперів, можна зауважити, що ефективної системи регулювання
українського ринку державних цінних паперів ще не створено. Насамперед
це пов’язано з відсутністю дієвого механізму реалізації положень
законодавства у цій сфері. Варто зазначити, що основними проблемами в
регулюванні ринку державних цінних паперів України є: недосконала
законодавча база; висока плинність кадрів та низька кваліфікація
співробітників як регулюючих органів, так і професійних учасників, з огляду
на те, що ринок цінних паперів України має порівняно малий досвід
функціонування; відсутність законодавства, яке би стимулювало розвиток
цінних паперів як самостійного інвестиційного середовища.
Таким чином, для того, щоб максимізувати ефективність ринку
державних цінних паперів, необхідно реалізувати низку заходів, створити
необхідні умови для його подальшого зміцнення, зокрема, збільшити обсяги
торгів до рівня, який відповідав би завданням щодо піднесення економіки
країни загалом. Необхідним є розвиток інтернеттрейдингу, запровадження
новітніх інструментів на біржових ринках, розроблення прогресивної
нормативної бази, а також підвищення активності іноземних інвесторів на
українському фінансовому ринку. Західноєвропейський ринок державних
цінних паперів є одним із найбільш розвинутих ринків у світі за ступенем
розвитку інфраструктури, за основними ринковими показниками, такими як
капіталізація фондового ринку, ліквідність, рентабельність, прозорість, і
займає друге місце у світі, поступаючись американському ринку.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ
У сучасних умовах складних трансформаційних процесів в економіці
України, обумовлених тотальною макроекономічною кризою, особливо
актуальною є проблема своєчасного забезпечення достатнього обсягу
податкових надходжень до доходної частини бюджетів держави. Вирішення
цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від того наскільки
ефективною буде фіскальна політика, яка покликана забезпечувати зростання
бюджетних доходів держави, науково-обґрунтований підхід до їх розподілу
та використання, підвищуючи тим самим ступінь публічної довіри до
фіскального адміністрування та відповідати реаліям сьогоднішнього періоду.
Дослідженню основних теоретичних та практичних аспектів реалізації
фіскальної політики держави присвятили такі вітчизняні науковці й
дослідники як Андрущенко В., М. Слатвінська, Г. Дем’янишина, Ю. Іванова,
А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Л. Л. Тарангул, А. А. Олешко та ін.
Формуючи фіскальну політику держава має дотримуватися балансу між
оптимальним обсягом надходжень, необхідних для повноцінного виконання
державою своїх функцій, та фінансовими потребами реального сектору,
тобто сприяти здійсненню не лише простого, але й розширеного відтворення,
які дадуть змогу українському суспільству відповідати основним світовим
тенденціям та стандартам.
Однією з головних особливостей у реалізації фіскальної політики в
Україні є відсутність юридично закріплених критеріїв визначення
ефективності економічної діяльності держави – за відсутності чітких
критеріїв оцінювання ефективності діяльності держави державні структури
вигадують власно розроблені стандарти. Тобто діяльність держави дуже
часто оцінюють за тими критеріями, які задає сама держава, наприклад
зростання бюджетних надходжень [3].
Однією із складових фіскальної політики держави є податкова політика.
До основних проблем, з якими вона стикається на даному етапі можна
віднести недосконалість законодавчої бази, високий рівень порушень та
злочинності, а також тінізація економіки.
Важливою проблемою реалізації фіскальної політики України на
сучасному етапі є високий рівень порушень при адмініструванні податків та
податкової злочинності. Основними причинами порушень та недоліків при
адмініструванні дохідної частини державного бюджету є:
- недоскональність законодавства, що має можливість господарюючим
суб’єктам застосовувати схеми мінімізації платежів до бюджету;
- неналежний контроль органів державної фіскальної служби;
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- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської
діяльності;
- втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських
рішень;
- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх було повернуто до
бюджету;
- неефективне управління майном шляхом його утримання без
використання [2].
Однією із головних цілей фіскальної політики держави є детінізація
економіки. Оскільки в Україні рівень тінізації економіки є високим, то для
ефективної боротьби з неофіційною економікою уряд України планує
вживати такі заходи [1]:
– створення служби фінансових розслідувань – принципово нового
державного органу, який має прийти на заміну корумпованій Державній
фіскальній службі, знаній за свій надмірний адміністративний тиск;
– боротьба з ухиленням від оподаткування та виведенням грошей в
офшори, яка на даному етапі сконцентрована на імплементації міжнародновизнаних механізмів боротьби з офшорами (BEPS);
– балансування системи української митниці та надання можливості
суб’єктам господарювання з офіційною економічною діяльністю вижити,
працюючи в правовому полі України;
– проведення інституційної реформи Державної фіскальної служби,
створення адекватного інвестиційного середовища, в якому зникне
необхідність підприємцям замислюватись про ухилення від оподаткування.
В останні роки в Україні спостерігається ситуація, при якій присутній
нерівномірний розподіл податкового навантаження, незбалансованість
зобов’язань і ресурсів на всіх рівнях податкової системи і надмірність
боргового тягаря, неефективність і обтяжливість податкової системи, низька
ефективність значної частини бюджетних видатків та інші [4].
Однією з найгостріших проблем фіскальної політики є фінансове
наповнення бюджету та оптимізація витрат, особливо в сучасний період
економічної кризи. Вдосконалення фіскальної політики повинно підвищити
конкурентоспроможність економіки України, активізувати інноваційноінвестиційну складову розвитку, позитивно вплинути на структурні процеси
у реальному секторі економіки, чим забезпечить динамічне економічне
зростання із підвищенням рівня та якості життя населення.
Враховуючи усе вищесказане, вважаємо, що основними стратегічними
напрямами реформування фіскальної політики на сьогоднішній день мають
стати:
- податкове регулювання (забезпечити дієвість існуючих засобів
податкового стимулювання економіки, зміна існуючого механізму
оподаткування , впровадження диференційованої системи оподаткування
податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб, збільшення
акцизного
оподаткування
для
сприяння
подальшій
бюджетній
децентралізації, підтримка фіскальних заходів монетарними інструментами);
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- податкове адміністрування (спрощення податкових декларацій та
звітності, діджиталізація спілкування платників податків з фіскальними
органами, модернізація роботи митниць);
- податковий контроль (вдосконалення ризик-орієнтованої системи
податково-митного контролю, посилення боротьби з податковими та
митними правопорушеннями та контрабандою, інтеграція митних та
податкових баз даних в єдину базу);
- податкове планування (розвиток середньострокового прогнозування і
планування для дотримання принципів стабільності бюджетно-податкового
законодавства);
- податковий менеджмент (усунення дублювання функцій податкових
органів, посилення відповідальності працівників Державної податкової
інспекції та Державної митної служби, підвищення рівня матеріального
стимулювання працівників та підвищення прозорості роботи органів у сфері
податково-митного регулювання);
- бюджетне регулювання (вдосконалення принципів формування
бюджету, формування обмежень до необґрунтованого розширення видатків
Державного бюджету, забезпечення пропорційного розподілу зобов’язань
між державним та місцевими бюджетами та забезпечення їх ефективного
виконання за рахунок підкріплення їх виконання фінансовим ресурсами);
- бюджетне планування (підвищення ролі середньострокового
бюджетного прогнозування і планування, адекватне прогнозування доходів
бюджету у відповідності до економічної ситуації, законодавча прив’язка
середньострокового планування до бюджету);
- бюджетний менеджмент (оптимізація органів казначейства та
вдосконалення
казначейської
системи
обслуговування
бюджетів,
забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,
забезпечення дієвості бюджетного моніторингу [1].
Таким чином, на сьогодні залишається пріоритетним завданням
розроблення і впровадження ефективної фіскальної політики, запровадження
дієвого механізму формування доходів бюджету, дієвого механізму
розподілу і спрямування державних коштів на здійснення державних
видатків з метою повноцінного виконання повноважень і функцій держави.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
Формування фіскальної політики України в умовах децентралізації
фінансових ресурсів не зазнало суттєвих змін і не стимулювало уряд країни
до перегляду існуючої ситуації. Впродовж усіх років незалежності
відбувається пошук збалансування складових фінансової політики. В останні
роки увага політикуму та науковців зосередилася на розробці та застосуванні
бюджетної, податкової та позикової політики як інструментів стимулювання
економічного зростання. Проте це не стало запорукою всеосяжного
наукового осмислення фіскальної політики, яке мало би проявитися у
чіткому визначенні організаційного та методичного забезпечення розробки
стратегії фіскальної політики з урахуванням українських реалій,
хочазарубіжний досвід застосуванняїї важелів свідчить про дієвість, а
соціально-економічні показники – про ефективність. На тлі поступового
впровадження децентралізації фінансових ресурсів з 2014 р. на нормативноправовому рівні, а з 2015 р. – практичне впровадження, необхідно
сформувати фіскальну політику, що надасть можливість активізації
економічного розвитку держави в умовах децентралізації фінансових
ресурсів. Переформатування розуміння формування місцевих фінансів і
практичного їх застосування створюють основу для наукових пошуків та
досліджень, однак широкий спектр ґрунтовних вітчизняних наукових
напрацювань та урядові баталії супроводжують кожен етап у формуванні і
реалізації бюджетної та податкової політики, однак економічного зростання
так і не спостерігається.
При побудові ефективної та оптимальної стратегії фіскальної політики
слід враховувати, на нашу думку, результати проведеного комплексного
дослідження Я. Жаліло, в якому він пропонує виокремити чотири головних
напрямки, навколо яких повинні концентруватися стратегічні дослідження в
економічній науці [1, c. 24]:
– встановлення можливостей системи – визначення реалістичності
завдань та їх відповідності наявним ресурсам;
– врахування та встановлення особливостей зв’язків між елементами
системи, визначення дійсних причинно-наслідкових зв’язків, відкидання
видимої причинності та пошук прихованих зв’язків;
– встановлення наявних загроз та об’єктивних обмежень здійсненню
економічної стратегії;
– визначення оптимального плану дій, спрямованого на якнайповнішу
реалізацію можливостей системи, виходячи з закономірностей її розвитку,
цільових орієнтирів та виявлених обмежень.
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Основними стратегічними напрямами розбудови фіскальної політики
повинні бути наступні:
– система надання податкових пільг повинна мати наукове
обґрунтування;
– зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання та
удосконалення системи адміністрування податків, що сприятиме збільшенню
обсягів власних коштів підприємств, які можуть бути спрямовані на
інвестиційні цілі;
– удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та
зменшенню податкових зобов’язань;
– створення прозорої системи державних закупівель товарів та послуг;
– створення економічних умов для функціонування вільних економічних
зон, спрямованих на оновлення існуючої технічної бази підприємств
України. Формування ефективної та дієвої фіскальної політики, як складової
частини фінансової політики держави, на практиці зіштовхується з низкою
проблем. Ключовими є нівелювання економічної сутності фіскальної
політики та відсутності її стратегічного планування. На сьогодні, як
фінансова політика взагалі, так і фіскальна зокрема, спрямована на
вирішення поточних проблем, а тактичні та стратегічні орієнтири розвитку
української економічної системи залишаються поза увагою.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В ОСОБИСТОМУ СТРАХУВАННІ
Метою даної роботи є вивчення, дослідження та аналіз ролі особистого
страхування в умовах соціальної напруги в суспільстві.
Вивченням особливостей, проблем та перспектив розвитку особистого
страхування займались такі вчені, як С. Осадець, В. Базилевич, а також В.
Бігдаш, В. Борисова, С. Булгакова та інші. В їх роботах присутні унікальні і
ефективні як теоретичні, так і практичні рішення проблем.
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Особисте страхування населення є найважливішим елементом
соціальної системи держави, воно дозволяє успішно вирішувати багато
суспільних проблем, а також задовольняти потреби фізичних осіб в
забезпеченні стійких гарантій захисту їх економічних інтересів, збереження
добробуту і здоров’я. Однією з галузей страхування є особисте страхування,
яке має на меті надання певних послуг фізичним та юридичним особам. Ці
послуги передбачають страховий захист застрахованих у разі настання
несприятливих подій для їхнього життя і здоров'я [1].
Розвиток страхового ринку є похідною соціально-економічного розвитку
країни. Зацікавленість держави в розвитку страхування зумовлюється тим,
що завдяки йому уможливлюється підвищення соціального захисту
населення і господарюючих суб’єктів, зменшується навантаження на
державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків,
вирішуються проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню
державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати.
Розв’язання багатьох проблем, що стоять перед національною економікою,
залежить від того, наскільки ефективно функціонує страховий ринок.
Здійснення особистого страхування пов'язане з певними труднощами.
При його проведенні дуже важко, зокрема, правильно оцінити ті ризики, які
приймаються на страхування. Через це таке страхування пов'язане, із
встановленням умовної страхової суми, яка лише наближено відбиває збиток,
що його може завдати страховий випадок.[2-4]
Заохочення населення з боку держави до використання страхових
послуг, а саме особистого страхування, позитивно вплине не лише на
соціально-економічний розвиток суспільства, а й також забезпечить сталий
розвиток страхової діяльності в Україні. Тому, страхові компанії є
альтернативним рішенням для покращення соціального захисту населення.
Страхова діяльність бере на себе соціальні зобов’язання держави, а саме:
особисте страхування – виплати для пенсіонерів і для потенційних сиріт, а
медичне – гроші на лікування в разі захворювання. Тому актуальним постає
питання щодо зростання послуг особистого страхування громадянам,
перспективними напрямами розвитку таких страхових послуг виступають:
законодавче забезпечення обов’язкового страхування кожного громадянина у
певних випадках; зацікавлення населення додатковими виплатами або
податковими пільгами при умові використання послуг страхових компаній;
підвищення рівня соціальної свідомості суспільства; забезпечення прозорості
страхового ринку; формування страхової культури на високому рівні, що
дозволить забезпечити довіру населення до страхових компаній.
Особисте страхування є важливою складовою соціального розвитку
держави. Відповідні страхові послуги дозволяють збільшити соціальну
захищеність громадян, формують масштабні інвестиційні ресурси, що
забезпечує національний розвиток в різних сферах економіки. Саме розвиток
медичного страхування в умовах пандемії та локдауну при недостатньому
забезпеченні витрат на медицину дозволить залучати грошові кошти
широких верств населення для формування соціальної безпеки громадян.
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Дослідження ринку страхування життя обґрунтовує його вагомість та
важливість в соціально-економічному житті держави. Так, із соціальної точки
зору, страхування життя дозволяє мінімізувати витрати при втраті здоров’я
чи смерті годувальника сім’ї. Адже, при непрацездатності, людина не може
самостійно оплатити лікування, тому страхові компанії за незначну плату
готові швидко компенсувати всі витрати. Що ж стосується економічної
частини, завдяки ринку страхування життя відбувається залучення інвестицій
в державу. Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед
інших небанківських фінансових ринків.
Галузь особистого страхування – це не лише масштабне інвестиційне
джерело в економіку держави, а й потужне підґрунтя формування соціальної
безпеки населення, яка дозволяє вирішувати суспільні проблеми. Важливе
значення цієї галузі обумовлює необхідність розвитку послуг особистого
страхування в Україні (табл. 1).
Таблиця 1 – Напрями розвитку послуг особистого страхування в Україні
Державні заходи
Впровадження закону про обов’язкове
медичне страхування для всіх громадян
Формування та реалізація механізму
державної підтримки соціально значущих
видів страхування
Посилення контролю за страховими
компаніями, які здійснюють свою діяльність
недобросовісно та притягнення їх до
відповідальності
Залучення інвестиційних ресурсів в
сферу страхування

Заходи страхових компаній
Забезпечити пакети страхових
послуг різного фінансового рівня
Вчасно та в повному обсязі
здійснювати страхові виплати
Зацікавити заможне населення
залучати грошові кошти в страхові
компанії вітчизняного ринку
Здійснювати свою діяльність
максимально прозоро та чесно для
забезпечення
довіри
зі
сторони
населення

Таким чином, позитивно вплинути на соціальну захищеність населення
допоможе ефективно функціонуючий ринок особистого страхування, а
страхування життя виступає інструментом соціального розвитку, який дає
можливість вирішити частину проблем на даному ринку і забезпечити
вирішення державою питань соціального та економічного характеру.
Фінансовий стан соціального забезпечення у країні вказує на її
економічний рівень. Саме від обсягу коштів, які виділяються на
фінансування соціального розвитку, залежить показник рівня життя
громадян. В Україні бюджетне фінансування соціального захисту та
соціального забезпечення населення здійснюється за рахунок державного та
місцевих бюджетів, яке спрямоване на фінансування діяльності у сфері
соціального захисту.
Формування розвиненого вітчизняного ринку страхової галузі в Україні
забезпечить вигідні умови для ринкової трансформації, стабільного розвитку
національної економіки, світового економічного розвитку та міжнародних
відносин. Система страхування має важливий вплив на економічну стійкість,
закріплення фінансової системи, впровадження інвестиційних процесів і саме
важливе – вирішення соціальних проблем.
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Незважаючи на достатньо позитивний розвитку особистого страхування
існує певна проблематика в сфері надання даних послуг. Для ефективного їх
подолання потрібно запровадити шляхи пом’якшення даних проблем:
проведення роз’яснювальної страхової політики серед населення, введення
інноваційних видів особистого страхування для всіх верств населення,
забезпечення зацікавленості роботодавців у збережені здоров’я своїх
працівників (економічні стимули).
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМОГО І НЕПРЯМОГО
ОПОДАТКУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює необхідність
ефективного управління державними фінансами. В центрі уваги знаходиться
процес оподаткування, який виступає головною умовою формування
фінансово-бюджетних ресурсів держави. При цьому в центрі уваги науковців
знаходяться, як питання оптимізації прямого оподаткування, так і можливі
напрямки вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.
Ряд проблем функціонування фінансового механізму розглядали у своїх
працях такі видатні вчені, як Л.І. Абалкін, П.Г. Буніч, Е.Т. Гайдар, Я. Корнаї.
Різні елементи механізму формування й реалізації фінансової політики
економіки
досліджували
І.Т. Балабанов,
Т.Є. Бондар,
Л.Д. Буряк,
О.Д. Василик та інші.
Серед прямих податків більше уваги приділено проблемам
оподаткування прибутку підприємств, оскільки цей податок має значний
стимулюючий вплив на національну економіку. Тому для забезпечення
ефективного зростання економіки необхідно максимізувати обсяги прибутку
в розпорядженні підприємств. Також податок на прибуток підприємств є
одним з основних бюджетоутворюючих податків, але надмірне податкове
навантаження мотивує платників шукати законні способи оптимізації
оподаткування, розвиває тіньовий сектор та корупційні прояви [2].
244

В Україні вже розпочався процес зниження ставки податку на прибуток
підприємств, його ставка на сьогодні досить низька (18%), що має певний
стимулюючий вплив на розвиток підприємництва. Але для України
основною проблемою є не розмір податкових ставок та умови оподаткування,
а адміністративний механізм сплати податків, який є занадто
централізований і потребує реорганізації. З практики країн важливим є те, що
розмір податку повинен бути обґрунтований та помірний, щоб не мотивувати
людей до тіньової економіки через високий їх розмір [1].
Усвідомлення платниками податків необхідності своєчасної та повної
сплати податків є однією з умов зміцнення економіки держави і добробуту
кожної людини. Тому, створення сприятливого податкового клімату,
реального зниження податкового навантаження на платників податків,
створення сприятливих умов для добровільної сплати податків, виведення з
«тіні» капіталу, набутого незаконним шляхом та забезпечення прозорості
відносин між податковими органами та платниками податків є пріоритетним
напрямами діяльності податкових органів країни.
Ще більш суперечливим питанням у вітчизняній науці та практиці
оподаткування є пошук шляхів оптимізації непрямого оподаткування. При
цьому всі науковці визнають найбільш проблемним оподаткування ПДВ.
Встановлюючи певні ставки податку на додану вартість, держава впливає на
попит споживачів, оскільки може стимулювати його в період кризи чи
сприяти зростанню попиту в період надмірного піднесення економіки.
В цілому, 20-відсоткова ставка ПДВ в Україні є нижчою за середню
ставку ПДВ в ЄС. Середній показник по країнах Європейського Союзу для
стандартних ставок ПДВ – 22%, хоча в таких країнах, як Данія та Угорщина,
він досягає 25-27%. Хоча в ЄС є спеціальні низькі ставки ПДВ, які можуть
застосовуватися до певних категорій товарів (Україна теж має спеціальний
тариф ПДВ – 7% для певних медичних товарів), в Угорщині й Данії їх
застосування досить обмежене [5].
Як показує практика розвинутих країн Європи, акцизний податок може
стати одним із впливових фінансових інструментів наповнення державного
бюджету України. За допомогою акцизного податку держава зменшує
споживання шкідливих для населення товарів, а також оподатковує товари
розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. Підвищення
акцизних зборів є звичайним способом компенсації недоотримання доходу в
інших галузях. Однак, різке підвищення ставок акцизного податку до
необхідного рівня може призвести до негативних наслідків та збільшення
контрабандної продукції. Схожий досвід вже мають країни, які нещодавно
подолали етап «гармонізації». Такі країни, як Болгарія, Румунія та Латвія
вдалися до різкого, не прогнозованого та невмотивованого економічного
підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, що призвело до
зростання рівня споживання нелегальної продукції у 2010 році до 27% у
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Румунії та до 41% у Латвії. Болгарія гармонізувала ставки акцизного податку
на тютюнові вироби протягом 5 років, в результаті чого доходи державного
бюджету скоротились на 16%. Водночас, споживання нелегальних
тютюнових виробів склало 32% від загального обсягу споживання [4, с.123].
Підсумовуючи все вищезазначене, сьогодні українська політика
спрямована на євроінтеграцію, що у свою чергу передбачає ряд завдань для
реалізації податкової політики, а саме:
– наближення податкового законодавства України до норм країн ЄС
(прийняття Податкового кодексу, усунення подвійного оподаткування,
запобігання податковим злочинам, набуття чинності Угоди про партнерство
та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною). Це
стане стимулом зростанню української економіки, поступовому зростанню
добробуту громадян до рівня країн ЄС, створить сприятливі умови для
інтеграції України до ЄС;
– удосконалення податкового законодавства (зменшення кількості
податків, ставок на податки (податок на прибуток, податок на додану
вартість), врахування структури доходів населення). Ці дії створять
сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій за рахунок дешевого
капіталу;
– співробітництва та взаємодопомога між ДПСУ з фіскальними
органами країн ЄС, яка спрямована на посилення міжнародної співпраці;
– підвищення ефективності функціонування органів різних рівнів та
перетворення ДПС з контролюючого органу на сервісну службу (створення
сервісних центрів для платників податків).
Таким чином, розглянуті напрямки оптимізації прямого та непрямого
оподаткування значною мірою можуть сприяти вдосконаленню податкової
системи України в цілому. Разом з тим, основною проблемою вітчизняної
системи оподаткування залишається недостатня ефективність системи
адміністрування податків, існування тіньового сектору економіки. Саме на
вирішення цих проблем мають бути спрямовані основні сили законотворців
та податківців.
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
В умовах глобалізованої економіки максимальна реалізація експортного
потенціалу є важливим фактором забезпечення стабільного економічного
зростання для країн, що розвиваються
Протягом останніх років в українській економіці відбувалися глобальні
зміни, пов’язані першочергово з ринковою трансформацією економіки, що
вплинуло і на сферу зовнішньоекономічної діяльності України.
Реальна участь країни в експортній діяльності є, як відомо, складним
багатоступеневим процесом. Особливістю сучасного розвитку експортної
діяльності України є глибокі зміни у можливостях цієї діяльності всіх
структурних складових, визначенні потенційних ринків збуту та
маркетингових стратегій для просування своїх товарів.
Дослідженню проблеми реалізації експортного потенціалу національної
економіки приділили увагу вітчизняні академічні кола.
Монографічне дослідження – А.Мазаракі (2007) описує управлінський
аспект ефективної реалізації експортного потенціалу України. У статті
Т.Мельник (2008) пропонуються методологічні підходи до оцінки
експортного потенціалу України, а також проаналізована структура
національного експорту товарів, що користуються найбільшим попитом на
світових ринках. С.Іващук (2009) на основі ідентифікації дисбалансів
вітчизняних експортних потоків пропонує напрями вдосконалення
експортної стратегії України.
Незважаючи на доцільність вітчизняних досліджень, велика кількість із
них не спрямована на виділення чіткого плану реалізації експортного
потенціалу України у вигляді певної групи товарних позицій, які у
найближчому періоді можуть максимізувати вартість національного експорту
та якісно покращити його структуру.
Проте сама конкретизація пріоритетних галузей не може вплинути на
структурну перебудову експорту. Лише за допомогою активної політики
експортного виробництва, що має передбачати створення державних програм
стимулювання експорту та ефективне експортно – імпортне регулювання,
може забезпечити сталий економічний розвиток країни.
Проблеми реалізації експортного потенціалу виникали на різних етапах
економічного розвитку багатьох країн світу. Для України вагомість розвитку
експортного потенціалу, пов’язана з особливостями перехідного періоду,
коли в умовах тривалого економічного спаду і скорочення попиту на
внутрішньому ринку експорт відігравав роль стримуючого фактору,
запобігаючи кризовому розвитку подій.
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Незважаючи на потенційні можливості, структура зовнішньої торгівлі
України є нераціональною. Про недосконалість експортного потенціалу
свідчить структура її експорту. Більшу частину експорту України становить
продукція з низьким ступенем обробки, зокрема чорні метали і вироби з них,
мінеральні продукти. Водночас обсяг продукції вищого ступеня обробки,
перш за все машин і обладнання, незначний. У товарній структурі світової
торгівлі сьогодні переважають готові вироби, хімічні товари, за відносно
незначної частки палива і сировини в загальному об’ємі.
Експортний потенціал є системою, завданням якої є забезпечення
конкурентних переваг національної продукції та збільшення її присутності на
зовнішніх ринках. Визначаючи національну конкурентоспроможність як
стійкий стан економіки країни або її підприємств на внутрішньому і
зовнішньому ринках, Чинники, які впливають на конкурентоспроможність
національної економіки, впливають і на формування та розвиток експортного
потенціалу.
Отже, ефективний розвиток експортного потенціалу промислових
підприємств може забезпечити політика експортного виробництва. Експорт
не має розглядатись як основна ціль, оскільки економіка має працювати
насамперед на внутрішній ринок, але з огляду на довготривалу перспективу,
це найефективніша модель функціонування національної економіки. Однак
сучасна українська економіка, потребує іншої експортної політики.
Прискорення визнання України на світовому ринку можливе лише через
виявлення потенціальних можливостей підприємств-експортерів. Експорт
має стати стабільним фактором та головним джерелом накопичення
валютних резервів для структурної перебудови національного господарства.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВНА
СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Поточні інтеграційні процеси в економіці вимагають розгляду
банківської системи з точки зору фінансової безпеки і виявлення чинників,
що впливають на стійкість як системи в цілому, так і банку окремо.
Забезпечивши умови для виконання заходів з підтримки фінансовоекономічної безпеки, держава вирішує найважливішу задачу - збереження
себе як суверенної учасника міжнародних відносин.
Фінансова безпека є невід’ємною складовою економічної безпеки. Під
економічною безпекою можна розуміти сукупність економічних умов, що
забезпечують дотримання національних інтересів, стабільність економічної
системи та її захищеність від внутрішніх та зовнішніх потрясінь. Основною
ознакою економічної безпеки країни є здатність її економіки зберігати або
швидко поновлювати нормальний рівень суспільного відтворення в умовах
кризових ситуацій зовнішнього та внутрішнього характеру.
Основні завдання фінансової безпеки досліджувалися в працях
Барановського О. І., Федосова В. М., Мочерного С. В., Сухорукова А. І. та
інших.
Фінансова безпека – це ступінь захищеності фінансових інтересів на всіх
рівнях фінансових відносин.
Розглядаючи поняття фінансової безпеки необхідно зазначити, що в
законодавстві дане поняття не визначене. У проекті Концепції фінансової
безпеки України зазначається: “Фінансова безпека – складова економічної
безпеки, яка характеризує стан захищеності життєво важливих (ключових)
інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур та громадян у
фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників (загроз)”.
Фінансова безпека відображає стан і готовність фінансової системи
країни до своєчасного і надійного фінансового забезпечення економічних
потреб в розмірах, достатніх для підтримки необхідного рівня економічної та
військової безпеки країни. Фінансова безпека досягається діяльністю у
фінансовій сфері і в сполучених з нею сферах: грошово-кредитної,
економічної, соціальної, міжнародно-фінансової і т. д. Тому концепція і
стратегія фінансової безпеки повинні знаходити відображення в концепції і
державної стратегії економічної безпеки, в економічній, бюджетній
грошово-кредитної політики і т. п [1].
Банківська система є головною складовою фінансово-кредитної сфери
держави. Стан і розвиток банківського сектора визначає рівень фінансовокредитної безпеки країни.
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Функціонально банківська безпека охоплює усі ланки сфери грошовокредитних відносин і розглядається у двох аспектах:
– з погляду результатів діяльності банків для країни;
– з погляду усунення загроз фінансовому стану всієї банківської системи
країни.
Фінансова безпека окремого банку тісно пов'язана з безпекою інших
банків, а також банківського сектору в цілому. Це обумовлено
функціонуванням банків у єдиному законодавчому та нормативноправовому полі, індикативним регулюванням банківської політики з боку
держави [4].
Сутність фінансової складової безпеки банківської діяльності полягає в
забезпеченні
організаційно-управлінських,
режимних,
технічних
і
профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав і інтересів
комерційного банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності
активів, забезпечення зворотності кредитів, схоронність фінансових і
матеріальних цінностей [2].
Усвідомлення сутності поняття «фінансова безпека банку» дозволяє
комплексно та системно визначити загальні вимоги до самозахисту,
саморозвитку та самозбереження вітчизняного банківського сектора в умовах
глибоких структурних економічних перетворень у світі. Усвідомлення
внутрішніх та зовнішніх загроз дозволить сформувати надійну систему
забезпечення фінансової безпеки банку. При цьому, система фінансової
безпеки банку має знаходитися у постійному розвитку та постійно
адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного банківського сектора,
стійкість та стабільність роботи якого визначають фінансову рівновагу в
країні та забезпечує перехід до інноваційної моделі зростання національної
економіки [3].
Розглядаючи фінансову безпеку банківської системи як основну
складову економічної безпеки можна зробити висновок, що фінансова
безпека держави й банківської системи перебувають у тісній взаємодії та
впливають одна на одну [5]. При цьому виходячи з того, що саме через
банківську систему здійснюється обіг коштів, а ринок фінансових послуг на
90% складається з банківських послуг, ми стверджуємо, що від забезпечення
безпеки банківської системи залежить результативність економічних
процесів у державі. Ефективність грошово-кредитного регулювання
економіки неможлива без стабільної та стійкої до загроз банківської системи,
тому забезпечення належного рівня стабільності та стійкості банківської
системи є необхідною умовою ефективного функціонування всієї фінансової
системи держави.
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Бюджет є одним із вагомих інструментів соціально-економічного
розвитку країни, оскільки у процесі формування здійснюється розробка
основних напрямів використання бюджетних коштів. Соціально-економічний
розвиток суспільства вимагає використання бюджетної політики як дієвого
інструменту державного регулювання економічних та соціальних відносин.
Важливим є визначення пріоритетів бюджетної політики, у тому числі
на середньострокову перспективу, виходячи з основних засад соціальноекономічного розвитку країни, удосконалення державного регулювання у
сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків
бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності
функціонування економічної та бюджетної системи в цілому.
Відповідно до Кодексу бюджет − це план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування
протягом бюджетного періоду [3].
За сутністю бюджет держави є об’єктивною економічною категорією,
яка пов’язана з розподілом і перерозподілом ВВП з метою формування і
використання централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджетні
відносини мають такі ознаки:
– розподільчий характер. За допомогою цих відносин здійснюють
розподіл та перерозподіл ВВП і частини національного багатства країни з
метою забезпечення держави таким обсягом бюджетних ресурсів, якого вона
потребує для виконання своїх функцій;
– вартісне вираження. Носієм бюджетних відносин є гроші;
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– кінцевою метою бюджетних відносин є формування і використання
основного централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджет
держави формується за рахунок внутрішніх (ВВП, частина національного
багатства) і зовнішніх джерел.
Сукупність перерахованих відносин характеризує бюджет як економічну
категорію і знаходить матеріальне відображення в основному
централізованому фонді грошових коштів держави. Враховуючи наявність в
Україні різноманітних ланок фінансової системи, яким відведена специфічна
роль у розподільчому процесі, бюджету належить центральне місце. Це
зумовлено тим, що через бюджет здійснюють розподіл і перерозподіл
валового внутрішнього продукту в усій його повноті. Іншої ланки, що могла
б забезпечити у такому масштабі розподільчі та перерозподільчі процеси, у
державі нема [4 с. 70]
У процесі розподілу ВВП за допомогою бюджету виділяють дві
складові: первинний розподіл та перерозподіл. Первинний розподіл
пов’язаний з отриманням кожним учасником сфери матеріального
виробництва певної частини виробленого і реалізованого ВВП. Так,
суб’єктам господарювання у результаті первинного розподілу належить
прибуток, державі – податки на споживання (ПДВ, акцизний податок, мито),
робітникам і службовцям – заробітна плата, підприємцям без створення
юридичної особи – дохід .
У розвинених країнах бюджет держави не лише забезпечує
акумулювання коштів, необхідних для фінансування конституційних
повноважень й функцій органів державної влади, управління, місцевого
самоврядування, а й використовується для часткового перерозподілу доходів
із метою підтримання сприятливого соціального становища у суспільстві,
впливу на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси у країні і
провадження вищими органами влади відповідної національної стратегії
розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки [1, с. 224].
За умов переходу економіки України до ринкових відносин бюджет
держави відіграє важливу роль, але при цьому змінюються методи його
впливу на суспільне виробництво та сферу соціальних відносин. Тому
бюджет
використовується
для
міжгалузевого
і
територіального
перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням рівня розвитку економіки
та культури на всій території. Останніми роками спостерігається тенденція
до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, які перерозподіляються
через бюджетну систему. Проте за умов ринкових трансформацій провідна
роль бюджету як у перерозподілі фінансових ресурсів зокрема, так і
національного багатства загалом, є об’єктивною реальністю. Це зумовлено
тим, що бюджет якраз є інструментом, за допомогою якого здійснюється
регулювання економічних процесів, чого не можна досягнути іншими
методами, у тому числі й ринковими [2].
Отже, аналізуючи вищезазначену інформацію, варто зазначити, що серед
інших другорядних функцій бюджету як об’єктивної економічної категорії
виділяють дві основні: розподільчу і контрольну, які конкретизують
суспільне призначення цієї категорії та є способом виявлення її сутності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Фінансовий ринок – це складна структура, що сформувалась у результаті
еволюційних процесів у сфері відносин власності, ця структура включає
значну кількість учасників, які поєднані економічними відносинами щодо
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів та застосовують
різноманітні фінансові інструменти. Сутність фінансового ринку залишається
об’єктом наукових пошуків сучасних вітчизняних вчених. Зокрема,
теоретичною основою даного дослідження слугували праці І. П. Адаменка,
В.Д. Базилевича, І.А. Бланка, Т.Д. Косова, Л. С. Селіверстова, В.М.
Суторміної, Я. А. Танчака, В.П. Ходаківської, В.М. Шелудько та ін.
Про складність як функціонування, так і самого поняття «фінансовий
ринок» свідчить різноманітність підходів до визначення його сутності.
Наприклад, відомий український фінансист В. Суторміна визначає
фінансовий ринок як «економічний простір, на якому формуються і
функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу
фінансових фондів» [5, с. 103]. Економіст Т. Косова вважає, що «фінансовий
ринок – це сегмент ринку позикових капіталів, де здійснюється емісія,
купівля-продаж цінних паперів, у тому числі в іноземних валютах, тому
включає світовий ринок капіталів, світовий грошовий ринок та світовий
фінансовий ринок» [3, с. 89].
Вчений В. Базилевич висвітлює зміст фінансового ринку як «грошові
відносини, які виникають при купівлі-продажу фінансових активів в умовах
впливу попиту та пропозиції на позичковий капітал, рух якого в цінних
паперах» [1, с. 7].
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Науковець І. Бланк зазначає, що «в цілому фінансовий ринок виступає
ринком, де об’єктом купівлі-продажу є різноманітні фінансові інструменти та
фінансові послуги» [2, с. 187]. На думку В. Опаріна, фінансовий ринок «це
сукупність обмінно-перерозподільних відносин, які пов’язані з купівлеюпродажем фінансових ресурсів» [4]. Дослідник В. Шелудько досліджуючи
економічну природу фінансового ринку, підкреслює: «фінансовий ринок – це
система економічно-правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем чи
випуском та обігом фінансових активів» [6, с. 58]. Категорію фінансового
ринку В. Ходаківська окреслює як «систему ринків, які саморегулюються, на
яких формується попит і пропозиція на певні фінансові активи, послуги, що
пов’язані з їх придбанням» [5, с. 98].
Враховуючи вищенаведені трактування, на наш погляд, найбільш повне
визначення фінансового ринку у взаємозв’язку з його місцем у фінансовій
системі слід сформулювати наступним чином: «фінансовий ринок є
складовою фінансової системи, механізмом нагромадження, розподілу та
перерозподілу фінансових ресурсів країни, що через фінансові інструменти
забезпечує трансформацію заощаджень у інвестиційні ресурси, та об’єднує
фінансові інститути, які направляють потоки грошових коштів від їх
власників до позичальників».
На фінансовому ринку об’єктом економічних відносин виступають,
цінні папери, фінансові послуги та грошово-кредитні ресурси. Суб’єктами
економічних відносин є держава, громадяни, підприємства різних форм
власності. Фінансовий ринок характеризується кругообігом фінансових
ресурсів, у процесі якого одні суб’єкти ринку акумулюють кошти, а інші –
пред’являють попит на них. Рoзвитoк ефективнo діючoгo фінансoвoгo ринку,
здатнoгo мобілізувати та перерoзпoділяти інвестиційні ресурси, є основним
завданням регулювання націoнальнoї екoнoміки. Врахoвуючи ту ситуацію,
щo фінансoвий ринoк в Україні oстаннім часoм набирає oбертів, виникає
неoбхідність у чіткoму регулюванні та кoнтрoлі діяльнoсті йoгo учасників.
Слід зазначити, що держава, з одного боку, здійснює регулювання
фінансового ринку, а з іншого боку, є суб’єктом економічних відносин, що
формуються на фінансовому ринку, оскільки держава може здійснити емісію
державних цінних паперів, зокрема облігацій внутрішньої державної позики,
та виходити із зазначеними цінними паперами на ринок з метою мобілізації
необхідних фінансових ресурсів.
У вітчизняних умовах регулювання фінансового ринку здійснюється
Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Вітчизняному фінансовому ринку притаманні проблеми, а саме [7]:
– система щодо захисту заощаджень не дієва;
– інформаційне середовище з обмеженим доступом інвесторів до
інформації про певні підприємства;
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– недостатні професійні знання учасників фінансового ринку;
– не розгалужена система інститутів фінансових посередників;
– діюча нормативна база регулювання процесів на фінансовому ринку
потребує узгодження.
Зважаючи на це, забезпечення ефективного функціонування фінансового
ринку, є однією з передумов усунення дисбалансів у фінансовій системі
країни та забезпеченні тривалого економічного зростання. В зв’язку з цим, на
нашу думку, необхідно реалізувати ряд комплексних реформ, спрямованих
на удосконалення функціонування насамперед фондового ринку та його
інфраструктури, як ключових у комплексному реформуванні фінансового
ринку в цілому, тому реформи доцільно спрямовувати на [6, с.16]:
 розвиток інфраструктури ринків капіталу;
 зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на
фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами;
 розбудову Національної депозитарної системи;
 удосконалення механізму захисту прав інвесторів та системи
розкриття інформації на ринку цінних паперів, випуску та обігу фінансових
інструментів.
Все це повинно бути закріплено відповідними нормативними актами
чинного законодавства. Фiнансовий ринок є складовою ланкою фiнансової
системи держави, де частина фiнансових pecypciв акумулюється суб’єктами
пiдприємницької дiяльностi на умовах купiвлi-продажу.
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БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Реалізація стратегічного курсу України на євроінтеграцію полягає у
забезпеченні всебічного входження у європейський економічний простір та
створення передумов для набуття членства у ЄС. Так, вирішення проблем
розвитку бюджетної системи України набуває все більшого значення, а його
оптимізація згідно з європейськими стандартами значною мірою покликана
підвищити ефективність бюджетної системи держави в цілому. Адже саме
від ефективності управління бюджетною системою і залежить забезпечення
сталого розвитку країни, виконання державою соціальних зобов’язань перед
суспільством, ефективне формування та використання фінансових ресурсів,
створення достатньої фінансової основи для розвитку країни, реалізація
функцій держави, оптимізація джерел бюджетних надходжень і видатків,
поліпшення діяльності органів виконавчої та законодавчої влади в
бюджетній сфері тощо.
Серед вагомих наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних
учених щодо функціонування бюджетної системи можна назвати праці: Ш.
Блакарт, С. Буковинського, Дж. Бьюкенена, О.Д. Василика, А. Вагнера, А.І.
Даниленка, О.В. Кириленко, Дж.М. Кейнса, Я.Я. Дьяченко, І.В. Запатріної,
Л.В. Лисяк, І.Г. Лук’яненко, І.О. Луніна, Р.А. Масгрейва, В.М. Опаріна, В.М.
Федосова, І.Я. Чугунова, С.І. Юрія та ін.
Метою дослідження є бюджетна система як інструмент соціальноекономічного розвитку країни.
Дослідження взаємозв'язку дієвості бюджетної системи як складової
державного регулювання та характеристики інституційного середовища
країни доводять, що саме інституційне середовище значною мірою створює
умови, за яких у межах інституційної архітектоніки економічної системи
вибудовується її складова – інституційна архітектоніка фінансової системи.
Такі умови істотно залежать від низки особливостей країни в історичному та
соціокультурному аспектах, становлення інститутів у суспільстві,
характеристики його інституційного середовища.
Інституційна структура бюджетної системи еволюціонує разом з
інституційною матрицею державного механізму, яка є складовою
інституційної системи суспільства. Відповідно до теорії інституціоналізму
інституційні зміни не відбуваються дискретно, для них характерним є
поступовий перехід від старих до нових інститутів, залежність від тенденцій
попереднього розвитку визначає інституційну стійкість суспільства.
Взаємовплив здійснюється між інституційним середовищем суспільства та
системою бюджетною регулювання.
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Вагомим чинником ефективної бюджетної системи є якість
інституційного середовища, зміна якого відбувається у тому числі під
впливом розвитку інформаційного потенціалу економіки. Розвиток
суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у
взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу та підвищення
ефективності бюджетної системи як вагомого інструмента державного
регулювання економіки. Архітектоніка бюджетної системи має створювати
інституційні умови функціонування бюджетного механізму з метою дієвого
впливу на економічне зростання, всебічний розвиток суспільства,
підвищення добробуту населення. Інституційна структура бюджетної
системи як важлива складова державного регулювання є ефективним
інструментом соціально-економічного розвитку країни [3].
Бюджетна система відіграє вагому роль в процесах забезпечення
макроекономічної стабільності, яка є необхідною передумовою для
підтримки стійкого економічного розвитку країни. Еволюція суспільства
зумовлює необхідність відповідних змін у взаємовідносинах між учасниками
бюджетного процесу. Доцільним є розвиток методологічних підходів щодо
підвищення адаптивності бюджетної системи.
Бюджетна система є адаптивним механізмом у системі регулювання
економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів
внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою
економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.
Бюджетна система повинна адаптуватися до еволюції суспільних
потреб, перетворень в економіці та соціальній сфері, змін економічного
середовища. Важливим є посилення дієвості бюджетного механізму в умовах
інституційної трансформації економічних відносин.
Ефективне функціонування бюджетної системи є результатом
обґрунтованої бюджетної політики, яка, своєю чергою, повинна забезпечити
відповідність між витратами та наявністю відповідних ресурсів; необхідні
права і стимули для мобілізації бюджетних надходжень; виконання органами
влади та управління своїх повноважень у законодавчій і виконавчій сферах
під час виконання вимоги їх фінансової незалежності; регулювання стану та
режиму використання природно-ресурсного й екологічного потенціалу як
основи існування країни і життєзабезпечення її населення; стимулювання
ділової активності; здійснення структурних перетворень; підвищення
інвестиційної привабливості країни та окремих територій [2].
Основними критеріями ефективності стратегії формування та виконання
державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог економічної безпеки
країни є: відповідність бюджетної політики національним інтересам і
реалістичність цілей бюджетної політики та створення умов для їх
досягнення; зміцнення держави на базі забезпечення фінансовими ресурсами
можливостей реалізації її функцій у здійсненні внутрішньої і зовнішньої
політики; забезпечення цілісності та єдності бюджетної системи як
фінансової основи і передумови цілісності та єдності держави; здатність
бюджетної системи забезпечити єдність економічного простору країни,
фінансової, грошово-кредитної, валютної та податкової систем; узгодженість
у бюджетному процесі річних, середньострокових і стратегічних завдань
державної політики соціально-економічного розвитку.
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За роки незалежності держави було сформовано нормативно-правову
основу державного управління бюджетними коштами, припинено
розповсюдження
бартерних
розрахунків,
забезпечено
погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.
Прийняття Бюджетного кодексу України запровадило правові засади
функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства [1]. Із метою забезпечення цільового
використання бюджетних коштів, забезпечення отримання доходів та
своєчасного фінансування захищених видатків було впроваджено бюджетну
класифікацію, норми фінансового контролю над операціями з бюджетними
коштами, фінансової дисципліни та відповідальність учасників бюджетного
процесу, врегульовано джерела формування спеціального фонду бюджетних
установ та напрями їх використання, визначено надходження та витрати
місцевих бюджетів, унормовано міжбюджетні відносини, засади управління
державним боргом та гарантованим державою боргом. Подальші заходи були
спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Для посилення впливу бюджетної системи на соціально-економічний
розвиток суспільства необхідно вживати заходів, спрямованих на підвищення
рівня збалансованості бюджету та послідовності бюджетних показників у
середньостроковому періоді й підвищення взаємозв’язку процесу
формування доходів та видатків залежно від потреб соціально-економічного
розвитку, продовження бюджетної децентралізації, здійснення оцінювання та
аналізу бюджетної політики і виконання бюджетів на всіх рівнях.
Функціонування
економічно
ефективної
бюджетної
системи
та
міжбюджетних відносин, де кожен рівень влади самостійно відповідає за
власну бюджетну політику, можливе на основі створення економічно
виваженої системи розподілу повноважень, видаткових зобов’язань і доходів.
Важливим є впровадження довгострокового стратегічного прогнозування в
державі, зазначене створить умови для запровадження перспективного
планування бюджетних показників на всіх рівнях бюджетної системи на
довгостроковий період, що створить основу для стабілізації стійкості
бюджету та послідовності політики у сфері доходів і видатків,
міжбюджетних відносин, зовнішніх та внутрішніх боргових зобов’язань для
підтримки стійкого соціально-економічного розвитку країни.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України в
умовах переходу до ринкових відносин потребують принципово нових
підходів до забезпечення стабільності та надійності функціонування всіх
сфер ринкової інфраструктури. Комерційні банки відіграють важливу роль в
економічних перетвореннях України на сучасному етапі як регулятори
грошового обігу й механізми акумуляції та перерозподілу грошових ресурсів.
Банки володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші
сфери економіки. Діяльність комерційних банків впливає на формування й
розвиток практично всієї системи відносин у країні. Тому без стабільного,
надійного та сильного банківського сектора не може нормально
функціонувати економіка будь-якої країни. Саме тому управлінню ризиками
належить одне з провідних місць в діяльності комерційних банків.
Дослідження вітчизняних та зарубіжних учених і спеціалістів у галузі
банківської справи, теорії ризиків, економічного аналізу знайшли своє
втілення в наукових працях Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Мороза А.М.,
Савлука М.І., Балабанова І.Т., Лаврушина О.І., Батракової Л.Г., Бєлих Л.П. та
ін.
Стан соціально-економічного розвитку України в період переходу до
ринкової економіки спонукає комерційні банки просувати на ринок нові
банківські послуги (продукти), запроваджувати принципово нові технології,
опановувати нові території, регіони та країни. Разом із тим в епоху жорсткої
конкурентної боротьби за клієнта на фінансово-кредитному ринку банкам
необхідно підвищувати якість послуг, ефективність своєї роботи й
прибутковість здійснюваних операцій [2]. Як засвідчує досвід, розширення
сфери діяльності банку, введення нових банківських технологій, прагнення
до досягнення високих показників прибутковості роботи майже завжди
прямо пов’язані з імовірністю зазнати збитків. Тому банківська діяльність
стає одним з найризикованіших видів підприємництва. Комерційні банки
змушені постійно вдосконалювати стратегію й тактику своїх операцій на
ринку, розвивати та вдосконалювати систему ризик-менеджменту.
У сукупності ризиків, притаманних банківській діяльності, одне з
провідних місць за своєю значимістю належить фінансовим ризикам. Ці
ризики не існують у банківській діяльності відособлено, вони інтегровані й
притаманні всім фінансовим операціям банку. Рівень та величина фінансових
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ризиків мають прямий вплив на усі показники банківської діяльності. Проте
останнє десятиліття характеризується недостатністю комплексних
теоретичних досліджень і практичних розробок щодо управління
фінансовими ризиками, що супроводжують банківську діяльність, тому
важливого практичного та теоретичного значення набуло питання оцінки
фінансових ризиків, обрання методів управління ними, інструментів щодо їх
зниження.
Аналіз існуючих методичних розробок комерційних банків та публікації
українських і зарубіжних учених з питань виявлення, оцінки та мінімізації
фінансових ризиків, притаманних банкам, дозволяє зробити висновок, що ця
проблема, маючи важливе значення для подальшого розвитку банківської
системи, є недостатньо дослідженою й розробленою. В Україні нині не існує
комплексних системних методик щодо управління фінансовими ризиками
комерційних банків [1]. Отже вивчення та впровадження в повсякденну
банківську практику конкретних методик і способів управління фінансовими
ризиками, удосконалення інструментів зниження ризиків дасть можливість
підвищити ефективність функціонування та прибутковість українських
банків, а також поліпшити найважливіші показники банківської системи в
цілому [3]. Тому об’єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та
дослідженні проблем управління банківськими ризиками на основі розробки
сучасних методів класифікації, оцінки, мінімізації та хеджирування
фінансових ризиків.
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Однією з системотворчих складових фінансового ринку країни є
розвинутий ринок цінних паперів. Сучасні інформаційні технології та
інновації на ринку цінних паперів спричинили безліч змін у його
функціонуванні, що постійно актуалізує дослідження розвитку ринку цінних
паперів.
Розвиток та проблеми становлення ринку акцій в Україні досліджували
такі вітчизняні вчені: О. Зоценко, К. Клименко, В. Корнєєв, І. Краснова,
О. Мозговий, С. Онишко, Є. Редзюк, І. Рекуненко, А. Федоренко,
Н. Шелудько, І. Школьник. Проте в сучасних умовах інформація швидко
застаріває, а ринок акцій змінюється і перебуває у безперервному русі. Тому
його потрібно увесь час аналізувати, прогнозувати і досліджувати.
У вітчизняних умовах є недостатній рівень використання звичайних
джерел фінансування розвитку компаній: амортизаційні відрахування,
банківські кредити, корпоративний прибуток, кредиторська заборгованість,
для забезпечення стабільного економічного зростання. Адже ці складові вже
майже вичерпали себе або повністю є недоступними для використання. І
тому суб’єкти господарювання розпочинають пошук додаткових джерел
фінансування, які ще не були залучені до використання в реальному секторі.
Одним із таких можливих варіантів залучення додаткових коштів є
формування ефективного ринку акцій та його перехід до фондового ринку. За
допомогою такого способу вдасться залучити до фінансування проектів
кошти іноземних та вітчизняних інвесторів [2].
З кожним роком у зв’язку з розвитком інформаційних технологій все
більше інвесторів незважаючи на нестабільність і коливання віддають
перевагу розміщенню коштів на фондовому ринку, адже він має тенденції до
зростання. Але все ж не кожен суб’єкт України надає перевагу вкладенню
грошей в акції. Це може бути зумовлене низькою фінансовою культурою
емітентів, наявністю негативного досвіду у сфері вкладених грошей в акції,
недовірою до функціонування ринку акцій [3]. Але, незважаючи на це, ринок
акцій твердо тримає свої позиції на фондовому ринку та залучає нові
інвестиційні ресурси, хоча і досі триває його становлення.
За сучасних умов одним із важливих елементів розвитку ринку акцій в
Україні мають стати багатосторонні торговельні системи – аналоги
Альтернативного ринку Лондонської фондової біржі, які створені для
розвитку середнього бізнесу в країні. Така організація торгівлі акціями стане
досить важливим кроком у гармонізації розвитку українського ринку акцій.
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Отже, головною проблемою яка призупиняє стрімкий розвиток ринку
акцій в Україні є досить мала кількість якісних емітентів, чиї акції
знаходяться у верхніх рівнях лістингу на біржах, що спричиняє низьку
ліквідність. І ще однією важливою проблемою у розвитку є доволі низький
рівень прозорості, інформативності та відкритості ринку. А збільшення
вимог до лістингу спричинило переважання позабіржового сегмента над
біржовим [4].
На підставі дослідженого можна зробити наступні висновки: що для
України є дуже важливим значення залучення іноземних інвестицій, які
можуть пройти через ринок акцій як фінансові інвестиції нерезидентів. Щоб
цього досягти, на ринку акцій повинні діяти прозорі і зрозумілі правила для
великих зарубіжних фондів, і необхідна також участь усіх суб’єктів, а не
лише зусилля держаних структур. Реалізація усіх напрямів підвищить
ефективність використання акцій та сприятиме покращенню розвитку
вітчизняного ринку акцій і загалом фінансового ринку, зміцненню його
інвестиційного потенціалу і, як результат, соціально- економічному розвитку
країни.
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НОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Державний бюджет є важливим інститутом суспільства, який з’явився
на стадії планування фінансово-господарських відносин країни. Дослідження
сутності формування доходів бюджету є достатньо актуальним питанням
сучасності, адже підвищення ефективності використання фінансових
ресурсів, що перерозподіляється через бюджетну систему, залежить від
розуміння сутності зазначеної економічної категорії та основних ендогенних
і екзогенних факторів, що визначають її розвиток.
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Питанням формування доходів державного бюджету за сучасних умов
економічних перетворень та впливу їх інструментів на динаміку
економічного розвитку присвячено праці вітчизняних учених: О. Василика,
В. Федосова, I. Чугунова, С. Юрія та ін. [1; 2].
Метою дослідження є аналіз досвіду формування доходів державного
бюджету в країнах із трансформаційною економікою, визначення
можливостей і перспектив його практичного застосування в Україні.
Державний бюджет є важливим інститутом суспільства, який з’явився
на стадії планування фінансово-господарських відносин країни. Дослідження
сутності формування доходів бюджету є достатньо актуальним питанням
сучасності, адже підвищення ефективності використання фінансових
ресурсів, що перерозподіляється через бюджетну систему, залежить від
розуміння сутності зазначеної економічної категорії та основних ендогенних
і екзогенних факторів, що визначають її розвиток.
Зважаючи на положення Бюджетного кодексу України, під державним
бюджетом слід розглядати план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами
державної влади протягом бюджетного періоду [3]. Бюджетна політика, яка
реалізується через систему бюджетних механізмів, повинна забезпечувати
бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні процеси.
Механізм формування обсягу та структури доходів і видатків державного
бюджету є важливим складником бюджетного регулювання для забезпечення
всебічного розвитку суспільства. [4].
Важливими є систематизація провідного досвіду країн із розвинутою та
трансформаційною економікою в частині розроблення та реалізації заходів
бюджетного регулювання, визначення можливостей і перспектив його
практичного застосування в Україні.
Потрібно зазначити, що група країн Центральної Європи та Балтії
належать до країн із помірним перерозподілом валового внутрішнього
продукту через державний бюджет. Питома вага доходів бюджету
представленої вибірки у ВВП коливається в діапазоні від 29,3% у 2017 р. до
31,3% у 2020 р., середнє значення наведеного показника сягає 30,3%. Можна
прослідкувати тенденцію нарощування доходів бюджету в 2016–2017 рр.,
доволі високе значення у 2018 р. у період економічного відновлення,
подальший поступовий спад значень доходів у ВВП у 2018–2019 рр., а також
зростання перерозподілу валового внутрішнього продукту через доходну
частину державного бюджету в 2019–2020 рр.
Слід відзначити, що система формування доходів державного бюджету
України знаходиться під впливом постійних трансформаційних змін в
економіці та адаптується до нових макроекономічних умов. Значення
показника валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через
бюджетні доходи, значною мірою залежить від обсягу та ступеню
пріоритетності завдань, функцій держави, обраної моделі економічного
розвитку та соціальної політики. Україна належить до групи країн із
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помірним рівнем перерозподілу валового внутрішнього продукту через
бюджетну систему країни[3]. Згідно Бюджетного кодексу України [1] дохідна
частина бюджету України формується на безповоротній основі за рахунок
податкових, неподаткових та інших надходжень.
Таким чином, протягом аналізованого періоду 2017-2020 років найбільш
питому вагу у формуванні доходів Зведеного бюджету України займають
податкові надходження, які відіграють важливу фіскальну роль, та є
стабільним джерелом наповнення бюджету, так як їх частка протягом
останніх 4 років не опускалася нижче 77% загального розміру надходжень.
Вони свою чергу включать загальнодержавні та місцеві податки і збори та
склали у 2017 – 627 153,7 млн. грн., у 2018 - 753 815,6 млн. грн., 2019 – 2020
роки – 799 776,0 млн. грн. та 1 076 016,7 млн. грн. відповідно [6].
Під час аналізу випливає, що протягом досліджуваного періоду саме
податкові надходження становлять основну частину державних доходів
України, а саме 79 – 82 %. У 2018-2019 роках податкові надходження зросли
близько 2% у порівнянні з 2017 роком, однак у 2020 році було незначне
зменшення у відсотковому відношенні, відповідно до минулих років. Але,
можна зробити висновок , що вони мають найбільший вплив на формування
дохідної частини бюджету. А наприклад,
якщо спостерігати за
неподатковими надходженнями, то в період 2017-2020 років вони мають
стабільну тенденцію до зростання. Доходи від операцій з капіталом протягом
4-х років залишаються стабільними. Досліджуванні інші неподаткові
надходження спадають, якщо у 2017 показник становив 3,4%, то у 2018 2019 він спав до 1,3% і в 2020 зріс лише на 0,1%. На склад доходів
Державного бюджету впливає зміна обсягів ВВП та ведення військових дій
на Сході України , що певним чином відображається на погіршенні дохідної
частини бюджету.
Слід відзначити, що рівень ефективності заходів податкового
регулювання впливає на стан виконання планових бюджетних показників та
стійкість бюджетної системи. В аналізованому періоді ми можемо
спостерігати доволі широкий діапазон значень загального рівня
оподаткування в межах 15,46–21,14% від валового внутрішнього продукту.
Тому це, ймовірно,було зумовлено прийняттям Податкового кодексу
України, який містив низку новацій щодо зниження кількості податкових
пільг, протидії використанню деякими платниками «податкових ям»,
віднесення рентної плати до податкових надходжень та низки інших [5].
Фінансова політика, зокрема бюджетна, у сфері дохідної частини
бюджету має бути спрямованою на підвищення фіскальної результативності
податків, проведення гармонізації податкового регулювання згідно з
міжнародними стандартами. З огляду на зазначене, на доходи Державного
бюджету впливає велика сукупність факторів, але різною мірою. Серед
показників, які впливають на обсяг доходів Державного бюджету наступні:
ВВП, індекс споживчих цін, середня заробітна платня, експорт, імпорт, обсяг
прямих іноземних інвестицій та обсяг державного і гарантованого державою
боргу тощо.
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До основних заходів удосконалення надходжень до Державного
бюджету України слід віднести:
– здійснення моніторингу із застосуванням аудиту, аналізу та постійного
контролю за стягненням податків, зборів і обов'язкових платежів та
мобілізацією доходів бюджету;
– своєчасна розробка, експертиза, всебічне обговорення й затвердження
Верховною Радою проекту «Закону про Державний бюджет" не пізніше
грудня кожного поточного року на черговий рік;
– інвестування бюджетних коштів у розвиток галузей, які втілюють у
виробництво наукові досягнення та визначають рівень економічної
потужності держави;
– залучення іноземного капіталу до України;
– впровадження цивільно-правових методів державного контролю за
правильністю та своєчасністю сплати податків фізичними і юридичними
особами;
– забезпечення стабільності, простоти й однозначності в трактуванні
податкового законодавства;
– проведення інвентаризації діючих пільг та пільгових режимів з метою
оцінки їх ефективності та доцільності;
– переорієнтація податкової політики із суто фіскальних цілей на
стимулювання економічного зростання тощо.
Враховуючи комплекс макроекономічних проблем та загроз, які
супроводжують процес позичкового фінансування державних видатків,
економічна стратегія держави має бути спрямована на пошук альтернативних
джерел поповнення дохідної частини бюджету. В якості такої альтернативи
можуть виступити:
- підвищення податку на прибуток для великих підприємств, тобто
фінансових та промислово-фінансових груп, які мають значні річні обороти
або ж, навпаки, застосування стимулюючої моделі податку на прибуток, де
оподаткуванню за звичайною ставкою підлягатиме та частина прибутку, яку
акціонери бажатимуть отримати в якості дивідендів, а іншу частину будуть
поширюватися спрощені податкові режими у формі знижених податкових
ставок на прибуток, або загалом звільнення від оподаткування тієї частини
податку на прибуток, яку підприємство реінвестує у модернізацію;
– запровадження підвищеної ставки ПДВ на товари розкоші;
– розширення групи підакцизних товарів: стягувати податок з операцій
придбання товарів, які є товарами преміям - класу та / або шкідливі для
здоров’я;
– підвищення ставок екологічного податку;
– оптимізація системи податкових пільг;
– посилення боротьби з мінімізацією оподаткування та ухилянням від
сплати податків;
– збільшення кількості послуг, що надаються державними органами та
пошук нових видів платних послуг;
– запровадження стратегічного бюджетного планування тощо.
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Вивчення і дослідження світового досвіду формування центрального
бюджету є важливою передумовою для його удосконалення в Україні. Це
несе у собі широкі можливості для ефективного впровадження в нашій країні
в умовах утвердження в країні ринкових відносин. Практичне значення
одержаних результатів полягає в тому, що проведене дослідження дало змогу
виявити низку проблемних моментів у процесі формування дохідної частини
Державного бюджету, що можуть стати предметом подальших наукових
дискусій та досліджень.
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СУЧАСНА СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Сучасна фінансова криза мала величезний вплив на світову економіку,
відбуваються зміни в моделі розвитку та зміни параметрів кризи. На ранніх
стадіях розвитку фінансова криза не була масштабною. Подальший розвиток
міжнародних економічних відносин визначає поширення фінансової кризи
виходить за рамки національної економіки.
Вагомий внесок у розвиток теорії світової фінансової кризи внесли і
вітчизняні і зарубіжні економісти, серед них: А. Бенерджи, М. Бордо,
О. Барановський, В. Геєць, Ш. Геффернан, К. Кіндлебергер, І. Ларіонова,
О. Мозговий, Д. Сакс, А. Шварц та інші. Шляхи зниження та подолання
наслідків світових фінансових криз знайшли своє відображення у роботах
П. Буряка, С. Вайна, В. Грищенко, О. Кузнєцова, І. Лютого, Ю. Макогона,
Т. Марени, С. Міщенко, М. Фрідмана та ін. [1, с. 78 ].
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Метою дослідження є розвиток теорії Базові знання про дослідження
причин та типів світових фінансових криз, а також науково-методологічні
методи вдосконалення застосування систем раннього попередження про
фінансову кризу.
Існують різні погляди на виявлення фінансових криз. Одні вчені
стверджують, що ця криза проявляється у певній формі в будь-якій галузі
грошової системи. Інші економісти вважають, що фінансова криза в умовах
зростання державного боргу і фондовий ринок панікує, вартість національної
валюти падає і відбувається гіперінфляція. Фінансова криза може бути
спричинена різними факторами ознаки яких важко передбачити. Вчені
економісти виділяють основні причини: нові технології, зовнішні фактори
(стихійні лиха, війни), порушення банківської системи, стрімкі слабо
прогнозовані зміни економічної політики країн, глобалізаційні процеси,
зрушення пропорцій між фінансовою системою та системою виробництва. У
всіх випадках негативні фінансові наслідки кризи полягають в тому, що ціни
на акції та ціни на нерухомість впали, експорт впав, обсяги на Позики та
ВВП також знизились, спекулятивне процвітання, а потім депресія. [2, с. 39].
Вчені виділили такі основні напрями запобігання кризам: «м’яка
націоналізація» - для запобігання банкрутства кредитних установ;
стримування «набігів» - стримування політики протекціонізму світової
торгівлі.
Уряд енергійно втрутився у подолання фінансової кризи Підтримувати
ефективність діяльності комерційних банків шляхом забезпечення
«податкових канікул», зниження норм резервних вимог інвестиційних банків,
збільшення державних гарантій для банківських депозитів.
Отже, є різні погляди на те, чим зумовлена поява фінансової кризи, і всі
їх можна вважати вірними, жодна з країн не застрахована від появи кризи.
Саме тому необхідно знати шляхи подолання кризи, та розуміти чому вона
виникла.
Список використаних джерел:
1. Береславська О.І. Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність
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РОЗВИТОК ФОНДОВИХ РИНКІВ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Значну рoль фoндового ринку в екoномiці країн Схiдної Європи важко
вважати за менш значне, нiж воно є насправді. Фондовий ринок являє собою
чинник росту економiки. Конкретно вiн є тим механiзмом, за допомогою
якого нагромадження трансфoрмуються в iнвестиції, гарантуючи разом з тим
можливостi для довгострокового економiчного зростання. Проте виконання
фондовим ринком цiєї основної покладеної на ньoго функцiї напряму
залежить від рiвня його розвитку.
Країни Схiдної Європи змушенi були виготoвляти з нуля iнститути,
механiзми та утворювати навики, які були нестачою у них пiвстоліття.
Спостерiгання низки вiтчизняних та зарубiжних фінансистiв показують, що
формування рoзвинутих фондових ринкiв вiдiграє важливу рoль у
забезпеченнi залучення довгострокового капiталу та економiчного зрoстання
країн свiту. З однієї сторони, рівень піднесення цих ринкiв є доволі
красномовним орієнтиром стану економіки [3, с. 45-50].
Ретельні спостерiгання рівня розвитку та важливoсті фондових ринків
виявляємо у роботах отаких економістів, як Р. Левiн та С. Зервос, М. Роджер,
П. Роджам та В. Зінгал, В. Гарсiя та Л. Ліо і т.д.
Велика кількість економістів думають, що фондові ринки можуть придає
неабиякий стимул у економiчному розвитку країн. Так, на думку В. Гарсія та
Л. Ліо, збільшення рамoк операцiй за посередництва фондового ринку
спричиняє зрoстання реальних дохoдів населення. І наперекір, значне
зростання доходів пiдштовхує розвиток фондового ринку. На думку
економістів, зi збiльшенням доходу його циклічний компонент зобов'язенний
впливати на зростання об’єму та індексів фондового ринку [2, с. 20-25].
На думку Р. Левіна, фондові ринки діють на економічну діяльність через
побудови так званої «ліквiдності». Згідно, саме чинник ліквідності
рoзглядається як oдин з головних індикаторів рівня розвитку фондових
ринків країн Східної Європи.
Країн із «зароджувальними ринками» вирiзняються фондовi ринки країн
Східнoї Єврoпи. Маючи перед собoю приклади контрoлю ринків цiнних
паперiв в iнших країнах, держави Схiдної Єврoпи стрoять свoю полiтику в
цій стороні, використовуючи міжнародний досвiд у сферi контролю,
використовуючи його дo нацiональної осoбливості.
Нoрмативнoю оснoвою ринку цiнних паперiв Польщi є Закoн про
торгiвлю цінними паперами i довiрчі фoнди, прийнятий у 1991 р.. Закoн
заснував оснoвний oрган регулювання фондовогo ринку — Комісiю з цiнних
паперiв, функції якoї майже пoвністю схoжі функціями SEС CША.
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Комісiя зазначає випуск цінних паперiв приватних емiтентiв, лiцензує
робoту компанiй iз цінних паперiв, банкiв i повнoважена правoм залишати їх
такої лiцензії. Кoмiсія атестує також фахівців фондoвого ринку на основі
екзамену, що провoдиться нею, який є доволі складним. У компанії із цінних
паперів має працювати щонайменше два атестованих фахівця.
У 1990 р. в Угoрщинi була ствoрена Державна iнспекція з цiнних
паперів, склад якої призначався урядoм, а рoбота контролювалася
Міністерством фінансів.
У 1997 р. відбулися вагомi зміни в кoнтрoлю ринку капіталів в
Угорщині.
Законодавче
регулювання
фoндовoго
ринку,
яке
використовувалося протягом попереднiх рoкiв, було важливою мiрoю
переглянуто відповiднo дo нових економічних умов.
Серйознi змiни відбулися також у системi державних регулюючих
oрганiв. З метoю кoординацiї регулювання ринку капiталів замiсть Державнoї
iнспекції з цінних паперiв i бiрж i Державнoго нагляду за банками була
створена Інспекцiя за ринкoм капіталів i банками [2, с. 41-47].
Федеральнoї комiсії булo ствoрення єдиної системи регулювання
фондовoго ринку, яка ґрунтується на певному розподiлі повнoважень i галузь
вiдповiдальностi мiж державними oрганами і саморегулiвними oрганiзаціями
спецiальних учасникiв.
На основi отриманих нами результатiв можемо зробити висновок, що
уряди країн Європи придiляють вагому увагу побудові стратегiї
конкурентоспроможних мoделей розвитку фондових ринкiв в умовах
глобалiзації. Тепер обсяги вторинних за своєю суттю та економiчною
природою світових фiнансових ринкiв значно перебільшують ринки товарів і
послуг [1, с. 30-33].
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МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Економічні та соціальні заходи, що сприяють досягненню високого
рівня здоров’я населення в країні, здійснюють у межах національної системи
охорони здоров’я. Кожна країна з урахуванням історичних, політичних,
соціальних та економічних умов розвитку самостійно визначає політику в
сфері охорони здоров’я та формує власну модель її організації та фінансового
забезпечення. У сучасному світовому співтоваристві в класичному варіанті
сформовано три організаційних моделі охорони здоров’я.
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Перша – система охорони здоров’я, відома під назвами: державна,
бюджетна, бюджетно-страхова. Характерна тим, що пріоритетним джерелом
фінансового забезпечення, частка якого може становити від 50 до 90% у
загальній структурі витрат на охорону здоров’я, є кошти державного та
місцевих бюджетів.
Друга модель – система охорони здоров’я, яку фінансують здебільшого
за рахунок коштів страхових фондів, котрі держава створила за принципами
соціального страхування. Це так звана страхова система охорони здоров’я, в
основі якої – модель Бісмарка.
Третя модель – приватна система охорони здоров’я, яка функціонує
переважно на принципах приватного підприємництва. Основними джерелами
її фінансового забезпечення є кошти громадян, організацій, підприємств, які
можна використовувати на потреби охорони здоров’я безпосередньо або
через приватні страхові фонди, а фінансова участь держави обмежена і
мінімальна.
Як свідчить світовий досвід, історично склалися три основних варіанти
організації страхових систем охорони здоров’я [1].
Перший варіант – централізована система медичного страхування, за
якої центральна страхова організація відповідає за страхування всіх громадян
країни. Перевагою такої системи є відносна простота управління, низькі
адміністративні видатки, а недоліком – обмежені можливості щодо залучення
місцевих ресурсів, недостатньо оперативне реагування на потреби населення.
Другий варіант базований на територіальних страхових організаціях, які
діють самостійно. Децентралізована система більше зорієнтована на місцеві
потреби дає змогу краще врахувати соціально-демографічну та
епідеміологічну ситуації, що сприяє залученню додаткових коштів для
задоволення специфічних потреб застрахованих. Зростає відповідальність
органів управління медичним страхуванням за стан здоров’я громадян та
медичної допомоги на місцевому рівні. Разом з тим, як свідчить досвід
західних країн, в умовах дефіциту коштів децентралізована система
неспроможна забезпечити досягнення соціально гарантованого мінімуму
медичного обслуговування. Потрібні спеціальні заходи для підтримки
економічно слабких регіонів та соціально незахищених груп населення.
Третій варіант організації ґрунтований на поєднанні територіальних і
професійних страхових організацій. У кожній галузі або групі підприємств
утворюються свої страхові фонди та організації. При цьому базові умови їх
створення та зміст страхових програм визначені законодавством.
Найбільшого поширення у країнах із розвинутими системами
соціального медичного страхування набув тип організації, який поєднує
наявність централізованого страхового фонду та мережі місцевих незалежних
страхових організацій. Кошти акумулюють у центральному фонді, котрий
виконує адміністративні функції, а потім розподіляють між страховими
організаціями на підставі законодавчо затвердженої формули платежів.
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Центральне місце у фінансовому забезпеченні страхової моделі охорони
здоров’я належить механізмові обов’язкового медичного страхування. З
економічної точки зору, медичне страхування – це система заходів щодо
створення спеціального грошового фонду для відшкодування витрат на
медичні послуги та інші матеріальні збитки, пов’язані з погірше [3, с. 391].
Діяльність системи охорони здоров’я, в основі якої страхова модель
охорони здоров’я, базована на таких принципах:
1) принцип соціальної солідарності. Він проявляється тоді, коли
перерозподіляють кошти на користь малозабезпечених чи хворих осіб і нема
зв’язку між розміром страхового внеску та станом здоров’я застрахованих.
Тобто, принцип солідарності полягає в тому, що «багатий платить за бідного,
здоровий за хворого, молодий за старого»;
2) принцип обов’язковості, що означає охоплення медичним
страхуванням усіх громадян;
3) принцип рівноправності всіх застрахованих осіб стосовно зобов’язань
на фінансування витрат, отримання прав і гарантій;
4) принцип державних гарантій щодо виплат за рахунок медичного
страхування;
5) принцип контролю за формуванням і використанням фондів
медичного страхування тощо.
Загальнообов’язкова форма організації медичного страхування
покликана гарантувати надання громадянам медичної допомоги на
однакових умовах і забезпечувати захист населення у випадку виникнення
потреби у витратах на лікування незалежно від величини фактично
сплачених сум страхового внеску.
Джерелами формування коштів фонду обов’язкового медичного
страхування можуть бути:
– страхові внески, що вносять на умовах і в порядку, передбаченими
законодавством країни, та котрі можуть сплачувати безпосередньо
застрахована особа і/або її страхувальник. Розміри страхового внеску в
системі обов’язкового медичного страхування не ув’язують зі станом
здоров’я застрахованого і відповідно з обсягом отриманої медичної
допомоги. Тарифи на страхування встановлюють, як правило, у відсотках до
фонду оплати праці (для роботодавців), доходу фізичних осіб або в
абсолютних розмірах тощо;
– асигнування з бюджету, які призначені для забезпечення мінімального
рівня страхових допомог, якщо для цього не вистачає отриманих страхових
внесків;
– благодійні та добровільні внески підприємств, організацій, фізичних
осіб;
– прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів фонду ОМС;
Найбільша частка акумульованих у фонді обов’язкового медичного
страхування коштів призначена для фінансування медичних послуг,
передбачених програмою ОМС. Страхові організації (компанії, фонди тощо)
можуть реалізовувати страхову медичну програму по ОМС за угодою з
лікувально-профілактичними
закладами
різних
форм
власності,
приватнопрактикуючими і лікарями загальної практики [1].
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Система охорони здоров’я, в основі якої – страховий механізм
фінансування, має позитивні, та негативні риси. Її переваги виявляються в
таких ключових моментах, як децентралізоване і демократичне управління,
багатоканальний механізм фінансування з домінуванням страхових джерел,
висока якість медичних послуг, ринковий механізм оплати праці тощо. Разом
з тим, даній системі притаманні наступні проблеми: невиправдане
збільшення вартості медичних послуг, низький рівень профілактики,
практична неможливість повного охоплення населення медичним
страхуванням
Підсумовуючи результати дослідження, можна засвідчити, що в
сучасному суспільстві сформовано три альтернативні моделі організації та
фінансового забезпечення охорони здоров’я: приватна, бюджетна і страхова.
Спільною ознакою для них є використання багатоджерельного механізму
фінансового забезпечення і залучення всіх можливих фінансових ресурсів.
Визначальний фактор діяльності кожної моделі – пріоритетне значення того
чи іншого джерела фінансування в структурі загальних витрат на охорону
здоров’я.
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сьогодні роль податків як регулятора економіки зростає. Держава
шляхом встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує
розвиток окремих галузей або сфер економіки.
В Законі України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», що
був прийнятий у 2010 р. та відредагований у 2018 р., курс на вступ до
Європейського Союзу визначений як пріоритетний та незмінний [1].
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Проблема реформування податкової системи до вимог Європейського
Союзу присвячено багато праць вітчизняних науковців, зокрема відзначимо
праці: В. В. Мірошника, В. А. Ільяшенко, Л. В. Трофімової, Н. С. Педченко,
Ю. В. Полагнюка, Г. М. Білецької, В. Ф. Дайнеки
Наразі податкова система України є дуже складною та неефективною.
Вона досі не позбавлена цілої низки проблем, серед яких особливе місце
посідають:
нерівномірність
податкового
навантаження,
фіскальну
спрямованість податкових інструментів, нестабільність податкового
законодавства, неефективність податкових пільг та інші численні проблеми.
Все це не лише не сприяє розвитку економіки, а навіть заважає її модернізації
та оновленню. Зазначене свідчить про потребу реформування діючої
податкової системи та перетворення її з фіскального на регулюючий
інструмент
реалізації
загальної
соціально-економічної
стратегії
держави [5, 6].
За останні роки в Україні податкова політика носить фіскальний
характер, збільшується питома вага податкових надходжень у доходах
бюджету країни. Стан національної економіки на сьогоднішній день вимагає
реалізації ефективної податкової політики держави, постійного планування
та контролю за подаковими надходженнями до Зведеного та Державного
бюджету України. Проте, в державі досягнути ефективності у формуванні та
реалізації податкової політики, можливо лише за умови стабільного
податкового законодавства, яке є її базовою основою [7].
Податкова система України створена за зразком податкових систем
європейських країн, але на відміну від країн ЄС податкова система України
має певні недоліки. Процеси глобалізації та інтеграції висувають нові вимоги
до податкової системи [3].
Практика застосування податку на прибуток в Україні показала, що
існують наступні недоліки, які мають негативний вплив на розвиток
діяльності підприємств і, як наслідок, уповільнення їх інвестиційної
діяльності:
1. Податки
в
Україні
не
є
інструментом
підвищення
конкурентоспроможності держави. Це проявляється у тому, що система
формування державних доходів має в основному фіскальний характер, а
регулююча функція податків не є орієнтованою на стабільне економічне
зростання.
2. Недосконалість і нестабільність податкового законодавства. На жаль,
проблеми оподаткування досі регулюються підзаконними нормативними
документами, декретами Кабінету Міністрів, Указами Президента.
Неоднозначність тлумачення податкового законодавства негативно
позначається на діяльності суб’єктів господарювання, знижує привабливість
національної економіки для іноземних інвесторів. Зазначимо, що все таки
схожі риси між вітчизняним законодавством у сфері податків та
законодавством ЄС присутні, проте вони лише стосуються назв податків, які
справляються.
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3. Визначення для цілей оподаткування прибутку як різниці між
скоригованими валовими доходами, валовими витратами і амортизаційними
відрахуваннями стримує зростання рентабельності виробництва, оскільки діє
принцип: чим більше витрачаєш, тим менше сплачуєш до бюджету;
4. Малий відсоток дозволених витрат на покращення основних фондів
(10 відсотків на рік від їх балансової вартості);
5. Система оподаткування прибутку підприємств не передбачає
інвестиційного податкового кредиту, а також пільг на частину прибутку, що
інвестується (реінвестується) у виробництво [2].
Як правило, потреба у податкових реформах виникає як реакція на нові
потреби соціально-економічного розвитку та нового курсу податкової
політики держави. Зважаючи на це, логічним буде проводити таку політику
виважено, послідовно, з урахуванням особливостей еволюції податкової
системи [8].
Для усунення недоліків, що існують у податковій системі України,
насамперед необхідно привести законодавчу базу у відповідність до
європейських Директив та принципів. Перш за все це, стосується
конституційної реформи, адже чинна редакція Конституції України не дає
чітко визначеного розподілу повноважень між різними гілками влади, що
може заважати ефективному функціонуванню владних інституцій [4, с. 78].
Для реалізації сучасних цілей України щодо вдосконалення податкової
системи слід провести податкову реформу, яка б включала в себе:
1) засоби автоматизації процесів оподаткування із залученням сучасних
технологій;
2) поступову адаптацію сучасного законодавства України до
законодавства Європейського Союзу;
3) залучення іноземних інвестицій шляхом надання пільг на окремі види
діяльності.
Таким чином, нинішніми проблемами реформування податкової
системи є внесення численних змін до податкових законів, надмірне
податкове навантаження на платників податків. Намір України інтегруватися
в європейський економічний та політичний простір зумовлює необхідність не
тільки адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС, але й його
гармонізації та уніфікації. Дивлячись на позитивний досвід країн-членів ЄС,
основними напрямами трансформації податкової політики України є:
впровадження норм ЄС у сфері оподаткування в національну правову
систему та податкову практику; вдосконалення принципів податкової
політики, і модифікація структури національної структури за видами
податків відповідно до європейських стандартів; забезпечення системного й
ефективного функціонування режиму внутрішнього оподаткування.
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УКРАЇНІ
Сьогодні в Україні триває активний процес розвитку ринку
довгострокових цінних паперів, формування його інфраструктури. Так як,
ринок довгострокових цінних паперів - дзеркало всієї економіки, і може
зіграти велику роль у розвитку нашої держави. Але успішне досягнення цієї
мети залежить від створення необхідної правової бази в сфері цінних паперів.
Вивченню проблем становлення й розвитку фондового ринку України,
його інвестиційної привабливості та механізмів державного регулювання
приділено увагу в працях вітчизняних науковців: О. Барановського, І. Бланка,
М. Денисенка, А. Калини, М. Карліна, В. Клименко, В. Корнєєва, М. Крупки,
Д. Лук’яненка, І. Лютого, О. Мендрула, О. Мозгового, М. Назарчука, В.
Опаріна, В. Оскольського, І. Павленко, Р. Рака, В. Столярова, Г. Терещенко,
Н. Ткаченко, В. Шелудько й ін.
Фондовий ринок може стабiльно функцiонувати тiльки тодi, коли вiльнi
кошти легко перетворюються в цiннi папери i на них вiдповiдно формуються
попит та пропозицiя. Надлишки грошей, що утворюються на пiдприємствах
та в органiзацiях, використовуються ними, у першу чергу, для внутрiшнiх
iнвестицiй. Традицiйно основним джерелом коштiв, якi можуть
функцiонувати на ринку цiнних паперiв, вважаються заощадження
населення.
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Сучасний ринок довгострокових цінних паперів в Україні має такі
характерні риси:
1) це більшою мірою ринок емітованих цінних паперів, а не знаходяться
в зверненні, тому що емісійні кошти не підлягають оподаткуванню;
2) допускається звернення як іменних цінних паперів, так і на
пред'явника (абсолютно переважають іменні);
3) допускається звернення як документарних, так і бездокументарних
цінних
паперів
(Абсолютно
переважають
документарні),
хоча
бездокументарна форма звернення - це, по-перше, одна з умов роботи
цивілізованого ринку, по-друге, створюються менш сприятливі умови для
рейдерських атак;
4) допускається змішана форма участі в особі торговців цінними
паперами (як банки, так і небанківські фінансові установи);
5) рівень реальної капіталізації, заснований на вартості фактично
обертаються цінних паперів, набагато нижче офіційного;
6) відсутній зв'язок з ефективним функціонуванням реального сектора
економіки;
7) проведення масової приватизації і боротьба за контроль над
приватизованими підприємствами, і, як наслідок:
- звернення приватизаційних паперів і компенсаційних сертифікатів;
- ринок первинного розміщення і розподілу відбувається не через
організовані ринки;
- переважання операцій на неорганізованих ринках, слабкість
вторинного ринку;
8) активна діяльність державних інститутів щодо збільшення обсягів і
удосконалення організаційно-економічного механізму ринку облігацій
внутрішньої державної позики (ОВДП);
9) вихід України на міжнародний ринок капіталів (використання в
міжнародних розрахунках облігацій зовнішніх позик і участь іноземних
інвесторів у придбанні облігацій внутрішньої позики) [1].
Успiшне функцiонування фондового ринку вимагає iснування цiлого
ряду рiзноманiтних iнституцiй. Зокрема, для реалiзацiї зазначених цiлей,
необхiдна наявнiсть наступних передумов свобода перемiщення капiталу;
забезпечення
лiквiдностi
цiнних
паперiв,
наявнiсть
розвинуто
iнфраструктури фондового ринку, чiтка специфiкацiя прав власностi,
iнформацiйна прозорiсть ринку; макроекономiчна стабiльнiсть, високий
рiвень довiри до держави, її iнституцiй, а також мiж суб’єктами
господарювання, що уможливлює де персонiфiкований обмiн.
Вітчизняний ринок довгострокових цінних паперів, як і будь-який
фінансовий ринок, безпосередньо залежить і від економічної ситуації в
країні, і від загальної фінансової картини в світі. Він відчуває на собі
труднощі в період економічних криз. Тому, кажучи про результативність
ринку цінних паперів в Україна, необхідно розуміти, що зниження
економічних темпів, яке спостерігалося в більшості країн під час світової
економічної кризи, вплинуло і на стан функціонування фондового ринку
України[4].
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Проблема ефективного функціонування і подальшого розвитку ринку
довгострокових цінних паперів в умовах становлення фінансової системи
України, може бути розв’язана за рахунок підвищення його ліквідності,
внаслідок таких його напрямків удосконалення:
- забезпечення прозорості діяльності держави щодо випуску її цінних
паперів та доступність і зрозумілість умов інвестування у такі інструменти;
впровадження
електронного
документообігу;
˗
зниження
регуляторного і адміністративно-податкового тиску разом із стимулюванням
і сприянням виплаті дивідендів товариствами в Україні;
- здійснення заходів з унеможливлення виведення капіталів за
шахрайськими схемами;
- підвищення довіри з боку інвесторів до держави, шляхом своєчасного
та повного виконання органами державної влади своїх обов’язків, пов’язаних
з цінними паперами, особливо заходів з погашенням відсотків і основної
суми заборгованості [2].
Таким чином, ринок цінних паперів повинен забезпечити реалізацію
національних інтересів України, сприяти вступу інвестицій в реальний
сектор економіки, а також створенню ефективної системи захисту прав і
інтересів інвесторів. На жаль, ринок цінних паперів в Україні недостатньо
виконує усі завдання по раціональному перерозподілу фінансових ресурсів і
ефективного залучення інвестицій в реальний сектор економіки України[3].
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ США
На сучасному етапі розвитку суспільства фінансові ринки відіграють
важливу роль у розвитку ринкової економіки, яка функціонує в різних сферах
та на основі різних правил і принципів. Слід також зазначити, що
організаційна структура фінансових ринків різна, кожен з них має власну
систему органів що керує діяльністю такого ринку, але структура системи
регулювання в більшості з них базується на принципах дворівневого
регуляторного органу.
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Перший рівень регулювання складається з державних регуляторів.
Другий рівень регулювання складається з саморегулюючих організацій,
створених професійними учасниками фінансового ринку, включаючи різні
асоціації, організації професійних учасників, фондові біржі та організатори
позабіржових торгів.
Фінансовий ринок США слід розуміти як низку з декількох ринків, що
торгують різними видами грошових активів, які зазвичай називають
інструментами. Цікаво, що в Сполучених Штатах перші нормативні акти з
питань ринку були прийняті ще в 1930-х роках, коли криза 29-30-х років 20
століття показала, що сфера ринку повинна регулюватися державою. Слід
зазначити, що в даний час США є найбільшим фондовим ринком у світі, який
характеризується різними нововведеннями та частими змінами. На США
припадає саме до половини загальної капіталізації, загальної ринкової
вартості випущених акцій регулярно котируваних компаній на всіх фондових
ринках у всьому світі та впливу американського ринку на світові фінанси.
Система набагато вища за інші національні фондові ринки [2].
Організації саморегулювання учасників ринку та більшість існуючих
фінансових інструментів вперше з’явилися в США.
Окрім банків (інвестиційних та комерційних), важливу роль для
посередників на фінансовому ринку відіграють також не банки, такі як
інвестиційні та пенсійні фонди.
Сучасна модель фінансового ринку США характеризується жорстким
контролем з боку влади. Американські закони, що регулюють біржову
діяльність, вважаються одними з найсуворіших у світі. Правовий механізм,
який вдосконалювався протягом десятиліть, виключає можливість
маніпуляцій та захищає права емітентів та інвесторів. Комісія з ринку цінних
паперів, заснована в 1934 році, постійно контролює використання
внутрішньої інформації та притягує до відповідальності учасників торгів, які
порушують правила.
Рахунки клієнтів у брокерських компаніях є обов'язково
застрахованими. У разі банкрутства фінансової організації збитки
непрофесійних учасників тендеру будуть компенсовані зі спеціального
фонду. Біржі проводять щоденний кліринг, під час якого вони перевіряють
наявність брокерських фірм з достатніми коштами для забезпечення
відкритих позицій.
У США федеральне регулювання ринку базується на принципі
саморегулювання. Незалежні регуляторні органи відповідають за розробку та
реалізацію конкретних положень Закону про цінні папери 1934 року, та
сприяють Комісії з цінних паперів та бірж у регулюванні цінних паперів,
включаючи регулювання фондових бірж, електронних торгових механізмів,
брокерських асоціацій - дилерів, клірингових палат та зберігачів [1].
Отже, виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що
сьогодні Сполучені Штати мають повноцінну фінансову систему, складовою
якої є фінансовий ринок, який успішно функціонує в умовах ринкової
економіки. Щодо системи регулювання, зазначимо що в американській
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системі функціонування фінансового ринку відсутністю єдиного фінансового
регулятора, наявністю саморегулюючих організацій, важливою роллю, яку
відіграють інфраструктурні установи у сфері фондових ринків та
колективних інвестиційних схем, а також стандартизацією правового
регулювання обігу власних цінних паперів.
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Ефективність функціонування механізму міжбюджетних відносин прямо
залежить від застосування відповідних методів та інструментів та їх впливу
на соціальний та економічний розвиток адміністративно-територіальних
утворень. Неефективність функціонування системи міжбюджетних відносин
до реформи місцевого самоврядування та бюджетної системи вимагала зміни
основ її організації, які були введені відповідно до реформи бюджетноподаткового законодавства.
При цьому, основними проблемними аспектами практичної реалізації та
забезпечення функціонування системи міжбюджетних відносин в Україні в
рамках стимулювання та підтримки соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів є:
- розподіл міжбюджетних трансфертів під впливом низки
позаекономічних факторів, зокрема політичного чинника;
- дестимулюючий вплив системи міжбюджетного вирівнювання на
темпи ефективності використання та активізації економічного потенціалу
територіальних утворень;
- фрагментарність та відсутність повноти методики визначення
міжбюджетних трансфертів, в тому числі суб’єктивність процесу розподілу
та нарахування субвенцій, спрямованих на інвестиційний розвиток
територій;
- низький рівень системи мотиваторів та стимулюючих елементів для
підвищення місцевими бюджетами своїх доходів;
- відсутність використання на практичному рівні системи корегування
нарахування міжбюджетних трансфертів на основі оцінки фактичних обсягів
та якості наданих суспільних благ;
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- відсутність цілісності та неповне врахування показників соціальноекономічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць при
визначенні базової дотації [2].
На основі наведених проблемних питань можна зауважити недостатню
результативність системи міжбюджетних відносин, що в першу чергу можна
пояснити відсутністю достатніх фінансових ресурсів для забезпечення
ефективного соціально-економічного розвитку територіальних одиниць.
Таким чином, модель організації міжбюджетних відносин має
формуватися під впливом та на основі децентралізації, яка передбачає:
- невтручання держави у бюджетний процес на місцевому рівні;
- врахування інтересів органів місцевого самоврядування та
територіальних громад;
- чітке розмежування повноважень між рівнями управління;
- надання на місцевий рівень достатніх фінансових ресурсів для
реалізації повноважень.
Ефективний механізм міжбюджетних відносин повинен базуватися на
основі досягнення таких цілей:
- сприяння та стимулювання соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів та забезпеченні
ефективного
використання
органами
місцевого
самоврядування
внутрішнього потенціалу території;
- врахування інтересів місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування;
- формування на основі оцінки фактичного рівня соціального та
економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та
врахуванні їх потенційних можливостей.
Механізм організації міжбюджетних відносин характеризується
наявністю вагомих особливостей, які, по-перше, визначаються відповідно до
основних цілей його розвитку, по-друге, формуються на основі взаємодії та
необхідності врахування інтересів бюджетів різних рівнів, а відтак –
взаємоузгодження інтересів держави, регіонів та територіальних громад.
Таким чином, механізм організації міжбюджетних відносин є
бюджетною технологією, яка через використання конкретних методів та
інструментів дозволяє вирішити питання розвитку бюджетної системи
держави, які пов’язані з утворенням та розподілом повноважень та
фінансових потоків між бюджетами різних рівнів.
При цьому, формування механізму організації міжбюджетних відносин
має бути орієнтованим на перспективу потенційної фінансової
та
економічної спроможності та самодостатності територіальних громад.
Механізм організації міжбюджетних відносин до сьогодні головним
чином базувався на питанні збалансування бюджетів та вирівнювання
фінансових можливостей на різних рівнях управління [4].
Тому сьогодні, в рамках реформи місцевого самоврядування та
фінансової децентралізації, він потребує удосконалення в напрямку
ефективної реалізації стимулюючої та контрольної функцій.
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Слід зауважити, що формування механізму організації міжбюджетних
відносин на основі децентралізації, яка передбачає розширення фінансовобюджетної автономії місцевого самоврядування, не означає усунення ролі та
місця державної фінансової підтримки в розвитку територіальних громад.
Удосконалення та прагматизація механізму організації міжбюджетних
відносин передбачає спільну відповідальність держави та влади на місцях за
розвиток територій та її фінансову спроможність і, як результат, самодостатність.
Фінансовий ресурс в умовах децентралізації та реформи
адміністративно-територіальної реформи має передаватися об’єднаним
територіальним громадам, які є організаційно та бюджетно спроможними
забезпечити свій соціально-економічний розвиток, в обсягах, достатніх для
реалізації покладених на них повноважень.
Відтак, раціоналізація механізму організації міжбюджетних відносин
має передбачати:
- перехід від організації міжбюджетних відносин на основі бюджетної
забезпеченості до нормативу «соціальна забезпеченість» - при визначенні
фінансових потреб громади в основі обчислення має лежати принцип
повсюдності забезпечення населення суспільними благами відповідної
якості, що відкриває можливості оновлення процедури бюджетного
вирівнювання, зокрема, використання інструментів горизонтального
вирівнювання між бюджетами одного рівня;
- встановлення прямих міжбюджетних відносин між державним
бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад – це одна з
ключових переваг, які вже отримали новосформовані в результаті
адміністративно-територіальної реформи територіальні громади [1];
- повне врегулювання питання виконання на рівні громад делегованих
державою повноважень – це питання сьогодні знаходиться в фазі активного
обговорення та вирішення, проте все ще немає єдиного підходу до його
вирішення та сталості існування чітко визначених повноважень органів
місцевого самоврядування, які (що особливо важливо) вони спроможні
реалізувати;
- гарантування фінансування повноважень органів місцевого
самоврядування, які делеговані державою, за рахунок переданих з
державного бюджету фінансових ресурсів, досягнення фінансування проектів
місцевого значення за рахунок власних доходів місцевих бюджетів;
- стратегування регіонального розвитку – формування стратегій
регіонального розвитку та їх фінансування за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку, які виділятимуться виключно під реалізацію
цих стратегій.
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Діяльність комерційних банків в сучасній економіці є запорукою її
прогресивного розвитку та підвищення прибутків. Банківська система є
невід’ємною складовою фінансової системи, яка в свою чергу є однією з основних
основоутворюючих елементів економічної системи держави, тому забезпечення
належного розвитку банківської системи стане кроком до підвищення рівня
соціально-економічного розвитку держави.
Фінансова безпека комерційного банку – це стан забезпечення захисту
матеріальних цінностей, інформаційних ресурсів, а також інтересів власника,
клієнтів та керівників банку від внутрішніх та зовнішніх небезпек.
Основними завданнями фінансової безпеки банку на сьогодні є забезпечення
охорони фінансових ресурсів, майна та інформації банків, створення дієвих
механізмів фінансової безпеки банківської системи [1, с. 35].
Джерела наукової літератури наводять велику кількість визначень поняття
фінансової безпеки. Виділяють стратегічний, ресурсний та функціональний
критерії визначення фінансової безпеки держави.
На думку професора І. Бланка [7] фінансовою безпекою являється стан, в
якому всі пріоритетні збалансовані фінансові інтереси держави знаходяться в
безпеці від встановлених реальних і ймовірних загроз внутрішнього та
зовнішнього походження, характерним для цього стану є також забезпечення
фінансових перспектив для стійкого подальшого прогресу в сучасному й
майбутньому періоді.
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Натомість, пояснення дослідників П. Нікіфорова та С. Куперівської [6]
стверджують, що вважати фінансово-безпечною державу варто якщо управління її
фінансовими ресурсами здійснюється виважено, оптимально, враховуючи миттєві
реакції на загрози , що передбачають мінімізацію будь-яких ризиків без шкоди для
соціально-економічної сфери.
Проте, навіть широкий спектр трактувань поняття «фінансова безпека» не дає
можливості знайти загальнотеоретичне визначення цього терміну. Як, на жаль, не
систематизована і концепція система оцінки та регулювання рівня фінансової
безпеки. Однозначно можна виділити, що фінансова безпека характеризується як
стан захищеності та фактичної незалежності держави від зовнішніх та внутрішніх
загроз. А також повної фінансової самостійності держави, що забезпечена
злагодженим безперебійним функціонуванням фінансового механізму
Перелік основних завдань системи фінансової безпеки банку передбачає
наступні заходи:
- забезпечення належного рівня захисту всіх фінансових інтересів банку і
його працівників;
- профілактика, діагностика і заходи передбачення злочинних посягань на
матеріальну власність банку та його персоналу;
- вчасне виявлення реальних та ймовірних дестабілізуючих чинників,
введення ефективних заходів щодо їх усунення;
- своєчасне реагування складових фінансової безпеки банку на появу
загрозливих факторів та негативних тенденцій зовнішньої та внутрішньої
діяльності;
- регулярний моніторинг зовнішніх і внутрішніх дій, що можуть спричинити
матеріальну, фізичну чи іншу шкоду ефективному функціонуванню банку і
вплинути на умови праці його персоналу;
- мінімізація негативних наслідків дій конкурентів, кримінальних структур
чи злочинних організацій на нормальне функціонування банку.
Проте, навіть з урахуванням всіх вищезазначених обов’язків, при здійснені
управління банком найбільша увага заходів фінансової безпеки банків повинна
зосереджуватись на підвищенні показників економічної ефективності діяльності
банків. А головна мета повинна полягати у збільшенні обсягу фінансового
капіталу та раціональності використання фінансових ресурсів банку [2, с. 240].
Таблиця 1 – SWOT-аналіз українських банків
ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

• невеликий стартовий капітал;
•залежність
від
економічної,
• гнучкість;
політичної ситуації в країні;
• освоєння малоефективних ринкових
•обмежений доступ до зовнішніх
ніш;
джерел фінансування;
•створення великої кількості робочих
•вузьке
коло
постачальників,
місць
локальність ринків збуту
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МОЖЛИВОСТІ
•здатність зайняти будь-яку нішу на

ЗАГРОЗИ
•неможливість уникнення конкуренції
ринку;
у своїй ніші;
•можливість
самореалізації,
•вразливість щодо несприятливих
особистісного розвитку;
чинників;
•зростання, перехід до великого бізнесу;
•загроза швидкого банкрутства;
•участь у проведенні НДДКР
•залежність від державної підтримки
Джерело: розраховано за даними [3].

Відомо, що під час функціонування, на банк здійснюють вплив велика
кількість дестабілізуючих чинників, що загрожують системі фінансової безпеки
комерційних банків. Основними з таких загроз діяльності комерційних банків є
вразливість, залежність від фінансової підтримки держави і недостатня стійкість.
Дослідження сучасного стану фінансової безпеки та перспектив розвитку
українських банків демонструє SWOT-аналіз показників їх діяльності (табл. 1) [3].
Потенційно небезпечними для системи фінансової безпеки комерційних
банків є також наступні економічні суб’єкти:
- юридичні особи (підприємства, фірми, фонди, благодійні організації);
- підприємства і суб’єкти економіки державної форми власності;
- приватні підприємці і виробники, що не є юридичними особами;
- керівники підприємств, що займаються виконання господарських операцій;
- працівники державних установ та організацій;
- іноземні юридичні осіб (міжнародні організації, іноземні фірми, банки,
фонди);
- злочинність, як організована система злочинних елементів[4, с. 580].
Сучасна мета системи забезпечення фінансової безпеки комерційного банку
переходить від розуміння економічної безпеки як просто захисту національних
інтересів держави до можливості його відтворення. Розглядаючи банківську
безпеку з цієї позиції основною її характеристикою виступає ефективність
функціонування системи, що досліджується низкою інтегрованих методів та
великою кількістю наук: економікою, математикою, політологією, соціологією та
іншими [5, с. 93].
Отже, згідно з вищезазначеним, забезпечення належного стану фінансової
безпеки банку стає обов’язковим елементом для перспективного розвитку
національної безпеки та ефективності її соціально-економічної складової, бо у разі
виникнення фінансових ризиків та значних загроз для комерційних банків, а, отже,
і втрати довіри населення до банків, економіка, відповідно втрачатиме можливість
цілісно злагоджено функціонувати, через відсутність кредитування і надання
фінансових послуг економічним суб’єктам. Станом на тепер, фінансова безпека
більшості краї перебуває на стадії розвитку і впровадження нових способів її
аналізу та методів забезпечення.
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Одним з найважливіших чинників стабілізації та розвитку національної
економіки, пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов,
що змінюються, захисту національних інтересів на світовому ринку є
використання механізму державного регулювання, що реалізується методами
правового, адміністративного та економічного впливу.
Вагомий внесок у розробку теоретико-методичних засад бюджетної
політики досліджені у роботах: І. Аветисяна, Н. Благуна, В. Дем`янишина,
О. Кириленко, С. Михайленко, В. Опаріна, Н. Собкової, В. Федосова,
С. Юрія та ін.
Важливим напрямом формування бюджетів направлених на
забезпечення економічного розвитку країни, в цілому, та регіонів, зокрема, є
підтримка інноваційних та енергозберігаючих інвестиційних проектів,
підвищення частки капітальних витрат у державному та приватному секторах
економіки.
З метою забезпечення стійкого економічного зростання, доцільним є
визначення основних засад формування бюджетної політики в системі
економічного розвитку країни, які полягають у поєднанні складових
адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи та інструментів
фіскального регулювання, оптимізації структури доходів і видатків бюджету,
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системи міжбюджетних відносин й середньострокового бюджетного
планування та прогнозування, на основі встановлення взаємозв'язку між
тенденціями фінансової глобалізації та пріоритетами державної фінансової
політики. Перспективне прогнозування видатків бюджету є важливим
інструментом державного регулювання економічних і соціальних процесів,
оскільки обгрунтовує напрями використання бюджетних коштів у
майбутньому з урахуванням визначених цілей та пріоритетів соціальноекономічного розвитку держави на середньо- та довгострокову перспективу.
Сучасний етап розвитку бюджетних відносин характеризується
посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціальноекономічного розвитку територій. За останні роки здійснено відповідні
заходи щодо посилення обгрунтованості планування видаткової частини
бюджету, її впливу на економічне зростання та соціальний розвиток
суспільства [3].
Складовою державної та регіональної бюджетної політики України є
стимулювання розвитку регіонів за допомогою комплексу бюджетних
заходів. Її реалізацію на місцях забезпечують органи виконавчої влади і
місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Кроком вперед у
забезпеченні розвитку регіонів на цій основі є розробка комплексу заходів,
спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання
економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та
регіональному рівнях, максимально ефективне використання потенціалу
регіонів в інтересах їх жителів і держави в цілому [1]. До напрямків, що
стосуються, модернізації регіональної бюджетної політики, слід віднести
наступні засади:
- максимальне наближення послуг, що надаються органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг за
рахунок їх відповідного фінансового забезпечення;
- збалансування фінансових загальнодержавних, регіональних і місцевих
інтересів розвитку;
- концентрація на конкурсній основі коштів Державного бюджету
України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення
найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку;
- співробітництво органів місцевого самоврядування, наукових і
громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у виконанні
завдань регіонального розвитку;
- використання програмно-цільового підходу до розв’язання проблем
фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.
Раціональні управлінські рішення щодо використання бюджетних
коштів доцільно приймати відповідно до результатів моніторингу й оцінки
ефективності та результативності бюджетних програм з врахуванням ступеня
їх обгрунтованості, виходячи зі стратегічного моделювання соціальноекономічних процесів, середньострокового планування фінансового
забезпечення бюджетних установ [4].
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Важливим завданням бюджетної політики є удосконалення інструментів
державного фінансового аудиту та контролю у бюджетному процесі шляхом
здійснення системного аналізу та оцінки управління фінансовими ресурсами
та активами держави; формування збалансованої структури органів
державного фінансового аудиту з урахуванням чіткого розмежування їх
повноважень та ефективної взаємодії. Особливого значення набуває
вдосконалення системи середньо- та довгострокових бюджетних прогнозів,
які надають можливість для прийняття обгрунтованих, раціональних рішень,
оцінки їх наслідків у майбутньому. Досягненню стратегічних завдань
бюджетної політики сприятиме розвиток інструментарію оцінки та
моніторингу бюджетних програм, що дозволить забезпечити взаємозв'язок
між досягнутими результатами та використаним обсягом бюджетних коштів,
визначити чинники, які надають можливість виконати бюджетну програму на
необхідному рівні та досягти запланованих результативних показників,
обгрунтувати напрями підвищення ефективності прийняття рішень органами
державного управління, спрямованих на забезпечення ефективності та
результативності використання бюджетних коштів.
Проведені дослідження зарубіжної практики фінансування розвитку
регіонів показали необхідність урахування низки засад бюджетного
стимулювання, крім зазначених вище. Розглянемо їх витоки.
а) Фінансування заходів забезпечує ефективне стимулювання розвитку
регіонів у разі доведення обсягу фінансування до прийнятної величини.
б) Державні та регіональні програми соціально-економічного розвитку
регіонів повинні гарантувати фінансування передбачених законом заходів
протягом бюджетного року у запланованих обсягах та у встановлені строки.
За умови недотримання цих вимог виконання державних програм і замовлень
стає нереальним і може мати негативні наслідки.
в) Нарощування обсягу фінансування державних та регіональних
програм соціально-економічного розвитку супроводжується значними
змінами в структурі джерел фінансування в напрямку зменшення частки
бюджетних коштів і збільшення фінансування підприємницькими
структурами [2].
Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів та бюджетів
самоврядування.
Східноєвропейські
країни,
які
переходили
від
централізованої соціалістичної економіки до децентралізованої ринкової,
вирішили низку проблем щодо зміцнення доходної бази місцевого
самоврядування, а саме:
- - чіткого визначення основних джерел надходжень до бюджетів органів
різних рівнів місцевого самоврядування;
- - відокремлення доходів бюджетів органів місцевого самоврядування
від доходів державного бюджету;
- - запровадження сучасних моделей фінансового вирівнювання та
чітких бюджетних процедур для підтримки стабільності системи фінансового
забезпечення місцевого самоврядування за умов, коли значну частину
доходів бюджетів органів місцевого самоврядування складають надходження
з державного бюджету у вигляді трансфертів;
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- надання органам місцевого самоврядування права самим впливати на
формування доходів бюджетів місцевого самоврядування поряд із
здійсненням загальнодержавних заходів;
- максимізація доходів бюджетів місцевого самоврядування з метою
ефективного використання внутрішніх резервів для зміцнення доходів
бюджету.
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