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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Лілія Бегей, Вікторія Кошова 
Науковий керівник: Бондар М.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розвиток ринкової економіки, зокрема у нашій країні, являється доволі 
нелегким та несе за собою безліч труднощів. Значною мірою такий стан 
викликаний постійними чи періодичними збоями економічної політики уряду 
країни. У зв’язку з цим логічно, що підприємству, яке функціонує в таких 
умовах доводиться нелегко. Економічний ризик та невизначеність вагомо 
впливають на діяльність підприємства в економічному середовищі.  

Зважаючи на вітчизняну та світову практику слід зауважити, що 
економічний ризик має місце в усіх видах та сферах діяльності, але його 
повне усунення є неможливим. До того ж вільна взаємодія суб’єктів ринку та 
комерційна конкуренція, які вкрай необхідні для нормального 
функціонування економіки у свою чергу підвищують економічні ризики 
підприємства. Це ще раз доводить неможливість їх повного усунення. В 
таких умовах функціонування бізнесу підприємцю дуже важко приймати 
правильні рішення та передбачати їх наслідки. Саме тому дослідження 
питань управління економічними ризиками підприємства є актуальним на 
сьогодні. 

Як зазначає досвід, ніякі, навіть найкращі прогнози не в змозі повністю 
виключити невизначеність ринку. А де невизначеність і випадковість, там не 
минути ризику [1, с. 4]. Але перед нами стоїть перспектива мінімізації 
ризику, що дає нам змогу приблизно оцінити ситуацію та спрогнозувати 
реакцію на прийняті нами рішення, наслідки, до яких вони можуть неминуче 
призвести. Проте, насамперед, нам слід розібратися в основних аспектах 
економічних ризиків.  

Перш за все варто зауважити, що економічний ризик – це об’єктивно-
суб’єктивна категорія подолання конфліктності й невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, що відображає ступінь досягнення очікуваного 
результату з урахуванням контрольованих і неконтрольованих факторів [2, 
с. 8]. В свою чергу термін «невизначеність» у загальному сенсі означає ні що 
інше, як неможливість оцінки майбутнього розвитку подій як з точки зору 
ймовірності їх реалізації, так і з точки зору видів їх прояву [3, с. 7]. 
Особливістю сучасного ризику можна вважати його тотальність та 
всеосяжність. Щоб вижити підприємствам потрібно не уникати ризику, а 
вміти правильно оцінювати його ступінь і безпосередньо управляти ним з 
метою обмеження. Підприємствам необхідні своєчасне врахування факторів 
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ризику при прийнятті управлінських рішень; кваліфікована організація 
процесу управління ризиковою ситуацією, що спрямована на забезпечення 
адаптації діяльності підприємства до мінливих умов зовнішнього та 
внутрішнього середовища [4]. 

Загалом, дослідження даної теми бере свій початок ще з далекого XVIII 
століття, тому на даний час існує багато методів, що дозволяють ними 
управляти і допомагають прийняти правильне рішення. 

Прикладами критеріїв, які використовуються при прийнятті рішення в 
умовах невизначеності є: критерій Вальда («максимінний» і «мінімаксний» 
критерії); критерій домінуючого результату («максимаксний» критерій); 
критерій Севіджа (критерій мінімального жалю або критерій втрат від 
«мінімаксу»); критерій Лапласа; критерій Гурвіца («альфа-критерій» або 
критерій «оптимізму-песимізму») [3, с. 153]. 

В основному виділяють чотири основних методів управління ризиками: 
принцип максимізації, що передбачає зниження рівня невизначеності до 
мінімуму; принцип мінімізації, що передбачає зведення до мінімуму можливі 
ризики та їх вплив на діяльність підприємства; принцип адекватності, який 
має на меті швидку та адекватну реакцію на події чи зміни, що неминуче 
можуть призвести до виникнення ризику; принцип прийняття, згідно якого 
вважається, що підприємці можуть певним чином прийняти на себе ризик, 
але тільки обґрунтований. 

Важливо те, що ризиками можна не лише управляти, запобігати їм, а 
можна їх об’єктивно оцінювати за допомогою винайдених вченими 
аналітичних та статистичних показників та методів, наприклад метод 
коригування норми дисконту, метод сценаріїв, метод Монте-Карло 
(імітаційне моделювання), метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів 
достовірності), дерево рішень та чималої кількості інших методів чи 
способів. До того ж на даний час існує досить багато методів, виконаних у 
вигляді комп’ютерних програм, найбільш відомі з яких Monte Carlo 
(Primavera Project), Risk (Project expert), Pertmaster + Risk і Альт-Інвест.  

Вважається, що процес управління ризиками буде дійсно 
результативним, якщо ним управлятиме спеціалізована особа – ризик-
менеджер, який використовуватиме певні ресурси, буде активно взаємодіяти 
з іншими менеджерами підприємства та виконуватиме наступні функції: 
прогнозування стану розвитку об’єкту управління на основі наявних 
тенденцій; формування організаційної структури управління ризиком на 
підприємстві; розробка основних положень та інструкцій з ризик-
менеджменту на підприємстві; забезпечення узгодженості роботи всієї 
команди ризик-менеджменту; мотивація працівників всіх ланок управління 
ризиком; контроль функціонування системи ризик-менеджменту та 
коригування відхилень від намічених результатів [5, с. 9]. 

Як висновок, слід зазначити, що управління ризиками – це важлива 
складова для забезпечення нормального функціонування підприємства. 
Проте, воно потребує професійного підходу до вибору заходів, спрямованих 
на усунення, мінімізацію та керування ризиками. 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗМІСТУ ЗАСОБАМИ MS EXCEL 
 

Усім відомо, що математика застосовується в багатьох сферах нашого 
життя, зокрема в економіці.  

Нинішній стан розвитку освіти в Україні визначається інтеграційними 
змінами навчального середовища, які виявляються у впроваджені у 
навчально-виховний процес новітніх комп’ютерних технологій [2, с. 121]. 

Дослідженнями їх використання під час розв’язування математичних 
задач займались: Бєлова І.В., Вітер М.Б., Гулівата І.О., Дубук В.І., 
Кобильник Т.Б., Степанова Н.І., Томашевський О.М., Цегельник Г.Г. та ін. [1, 
2]. 

Розглянемо можливості використання існуючих програмних засобів, а 
саме MS Excel, для розв’язування задач з теорії ймовірності. 

До банку прийшло 5 клієнтів, які хотіли покласти заощадження на 
депозит. В той момент було 5 вільних співробітників, які б могли надати 
послуги щодо його оформлення. Скількома способами працівники банку 
можуть допомогти клієнтам укласти договір? [3, с. 30] 

Оскільки кількість клієнтів і вільних співробітників співпадає, то може 
змінюватись тільки порядок їх розміщення. Тому, кількість способів 
здійснити перестановку можемо знайти за формулою: 
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Отримаємо: 

12012345!55 =⋅⋅⋅⋅==Р  
Розглянемо ще одну задачу економічного змісту, яка розв’язується за 

допомогою іншої формули.  
Новостворена компанія має намір з 9 можливих кандидатів обрати 

президента компанії якому буде надано контрольний пакет акцій – 51 % ; 
директора, який отримає 34 % акцій та комерційного директора, який 
отримає 15 % акцій. Скількома способами це можна зробити? [3, с. 31] 

У даному випадку мова йде про число розміщень із дев’яти елементів по 
три. Число таких розміщень обчислюють за формулою: 
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Запропонуємо наступну задачу з розділу комбінаторики. 
У філії банку працюють 15 співробітників, троє з яких не мають 

потрібної кваліфікації. До банку прийшов наказ про скорочення штату, 
відповідно до якого потрібно звільнити 9 працівників. Скільки можна 
скласти списків на звільнення співробітників банку? [3, с. 32] 

Для розв’язання цієї задачі буде доцільно використати формулу для 
обчислення числа комбінацій із n елементів по m. 
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Враховуючи те, що сучасне студентство зростає у середовищі 
інформаційних систем і простору, запропонуємо розв’язання цих задач за 
допомогою MS Excel, використовуючи функції ФАКТР, ПЕРЕСТ, 
ЧИСЛОКОМБ (рис. 1). 

  
Рис. 1. Вікно програми MS Excel 

Використання електронних таблиць спрощує розв’язування 
математичних задач економічного змісту, не витрачаючи багато часу. Ще 
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одною перевагою інформаційних технологій є те, що студенти можуть 
самостійно себе перевірити, використовуючи запропоновані інструменти. 

Але на цьому розвиток інноваційних технологій не припиняється. На 
сьогодні розроблена значна кількість програмних засобів, використання яких 
дозволяє розв’язувати досить широке коло математичних задач різних рівнів 
складності. Використання комп’ютерних програм, електронних засобів 
навчального призначення значно підвищують інтерес до навчання, позитивно 
впливають на його якість. Ефективними можуть стати програми, які нададуть 
можливість поетапного розв’язання математичних задач, де студент може 
отримати не просто відповідь, а повністю побачити розв’язок задачі, 
дослідити її, що значно спростить засвоєння курсу. У той же час, такий 
підхід може збагатити зміст та забезпечити нові активні форми і способи 
опанування дисципліною. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В 

ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Останні роки вирізняються інтенсивним проникненням математичних 

методів у економічні дослідження. Математичні методи допускають 
вивчення різних економічних задач з єдиної точки зору та дають кількісний 
опис економічних явищ.  

Розв’язування задач математичним методом полягає в створенні 
математичної моделі. Математична модель – це система математичних 
формул, відношень, функцій, рівнянь, системи рівнянь, опис тих чи інших 
сторін об’єкта чи процесу. Математичне формулювання задачі може бути 
представлене у вигляді чисел, геометричного образу, функцій, систем 
рівнянь тощо.  
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Розглянемо основні економіко-математичні моделі і методи, які 
найчастіше застосовуються у сучасних економічних дослідженнях. 

Модель багатогалузевої економіки (балансовий аналіз). Мета 
балансового аналізу – відповідати на питання, які виникає у макроекономіці і 
пов’язані з ефективністю ведення багатогалузевого господарства: який має 
бути об’єм виробництва кожної з n галузей, щоб задовольнити всі потреби в 
продукції цієї галузі? Тим не менш кожна з цих галузей виступає, з одного 
боку, як виробник деякої продукції, а з іншого – як споживач продукції як 
своєї так і тієї, що виробляється іншими галузями. Галузевий зв’язок в 
основному, відображається у таблицях міжгалузевого балансу, а математична 
модель, що дозволяє їх аналізувати, розроблений в 1936 р. американським 
економістом В. Леонтьєвим (використовує апарат матриць і визначників та 
основні положення про системи лінійних рівнянь) [1]. 

В основному елементи аналізу знайшли своє застосування у побудові та 
дослідженні лінійної моделі обміну (модель міжнародної торгівлі). 

Різноманітні, закони теорії виробництва і споживання, попиту і 
пропозиції виявляються прямими наслідками основних теоретичних 
положень математичного аналізу (граничні витрати виробництва, 
співвідношення між середнім і граничним доходом, знаходження об’єму 
продукції, аналіз функції попиту та ін.) [3]. 

Метод найменших квадратів – метод знаходження наближеного 
розв'язку надлишково-визначеної системи. Часто застосовується в 
регресійному аналізі. На практиці найчастіше використовується лінійний 
метод найменших квадратів, що використовується у випадку системи 
лінійних рівнянь. Зокрема важливим застосуванням у цьому випадку є оцінка 
параметрів у лінійній регресії, що широко застосовується у математичній 
статистиці і економетриці. В основі застосування методу найменших 
квадратів покладено умову мінімізації суми квадратів відхилень вибіркових 
даних від тих, що визначаються оцінкою. Використовується для визначення 
виду залежності y=f(x) у певному економічному явищі та визначення 
невідомих параметрів цієї функції. 

В економічних дослідженнях часто використовують аналітичні методи 
дослідження, за допомогою яких можна встановити математичну залежність 
між параметрами предмета, що вивчається. Ці методи дозволяють глибоко і 
всебічно вивчити процеси, що досліджуються, встановити точні кількісні 
зв’язки між аргументами і функціями, глибоко проаналізувати явища, що 
досліджуються, на основі математичних моделей, які можуть бути 
представлені у вигляді функцій, системи рівнянь, в основному 
диференціальних або інтегральних. Характерною особливістю цих 
математичних моделей є те, що вони, як система рівнянь описують 
елементарні фізичні процеси, з яких складається явище. 

Значна увага в економічних дослідженням приділяється імовірнісно-
статистичним методам та моделям кореляційно-регресійного аналізу. Моделі 
вартості та розширеного відтворення є імовірнісно-статистичними, тому 
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дослідження їх здійснюється за допомогою методів економічної та 
математичної статистики з використанням апарату теорії імовірностей. 
Наперед, тут використовується вибірковий (репрезентативний метод), який 
дозволяє за обмеженими статистичними даними визначити окремі економічні 
показники. Найбільш важливими в економетричній статистиці є методи 
кореляційно-регресійного аналізу. Регресійний та кореляційний аналіз 
знаходить широке застосування при дослідженні залежностей та 
взаємозв’язків між явищами в економіці, при прогнозуванні і дослідженні 
задач бізнес-планування. Ці ж методи використовують при дослідженні 
залежності попиту від ціни, пропозиції від ціни та майбутніх впливів 
пропозиції на ціну, тобто аналізується завершений цикл послідовних впливів 
одного фактору на інший [1]. 

Теорія імовірностей розглядає теоретичний розподіл випадкових 
величин та їх характеристики. Математична статистика займається 
способами обробки та аналізу емпіричних подій. При дослідженні 
імовірнісних систем широкого розповсюдження набули дисперсний, 
регресивний, кореляційний та спектральний аналізи, а також їх різноманітні 
комбінації. В різних областях широко застосовують закон розподілу 
Вейбулла або закон розподілу Пірсона. 

В даний час більшість об’єктивно існуючих залежностей між фінансово-
економічними явищами досліджено та вивчено теоретично. Значно 
важливіше кількісно виміряти тісноту причинно-наслідкових зв’язків в 
економіці і фінансах, зрозуміти природу досліджуваних процесів. Це 
дозволить впливати на виявлені фактори, втручатись у відповідний 
економічний процес з метою одержання потрібних результатів. В зв’язку з 
цим до апарату кореляційного аналізу в ході своїх досліджень звертаються як 
економісти-практики, та і наукові працівники. Увага до методів кореляційно-
регресійного аналізу особливо зросла у зв’язку з появою сучасних 
програмних продуктів для ПЕОМ, які реалізують ці та інші математико-
статистичні методи [4]. 

З вищезазначеного випливає, що сучасний економіст повинен добре 
розумітись в економіко-математичних методах та вміти їх практично 
застосовувати для моделювання реальних ситуацій. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У нових умовах функціонування ринкової економіки значна кількість 
підприємств характеризуються нестабільним та, в деяких випадках, кризовим 
фінансовим станом, таке становище негативно відбивається на стані 
економіки країни в цілому, тому раціональне вирішення завдань збору, 
обробки, аналізу та використання даних забезпечує своєчасність одержання 
високоякісної та достовірної економічної інформації на всіх рівнях 
управління підприємством. Одним із методів за допомогою якого досягається 
ефективність виступає автоматизація управління інформаційними потоками 
та підтримка прийняття управлінських рішень за допомогою застосування 
різних програмних продуктів, на основі яких створюються інформаційні 
системи, саме тому аналіз та впровадження програмних пакетів для оцінки 
фінансового стану підприємства є надзвичайно актуальним в сучасних 
умовах. 

Дослідженню проблем використання програмних продуктів, при 
проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в 
сучасних умовах велику увагу приділяють українські учені-економісти: 
В. Ситник, Н. Єрьоміна, російські учені: В. Палій, В. Ковальов, та білоруські 
– Н. Русак, М. Міхайлова-Станюта, що розробили методики розрахунку і 
аналізу  показників з вибраним видом фінансового аналізу. 

Метою дослідження є аналіз найпоширеніших програмних продуктів та 
їх функціональних можливостей для оцінки фінансового та економічного 
стану підприємства. Для більш детального вивчення можливостей та ролі 
інформаційного забезпечення на підприємстві, розглянемо два найбільш 
відомі програмні продукти оцінки фінансового стану підприємства, такі як 
«Audit Expert 4.0» та «АЛЬТ-Фінанси 2.0». 

Audit Expert – це аналітична система діагностики, оцінки та моніторингу 
фінансового стану підприємства. Система дозволяє керівництву здійснювати 
як внутрішній фінансовий аналіз підприємства, так і зовнішній – з позиції 
бюджету, кредиторів і акціонерів [2]. В основу роботи системи покладено 
надання фінансової звітності за ряд періодів у єдиному порівняному вигляді, 
що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS). 
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Такий підхід робить результати Audit Expert зрозумілими в усьому світі й 
дозволяє оцінити на підставі отриманих даних фінансовий стан підприємств. 

Введення вихідної інформації до системи можна здійснювати як вручну, 
так і в автоматичному режимі. Система автоматично імпортує дані з 
найбільш популярних бухгалтерських програм («1С: Бухгалтерія», «Інфо-
Бухгалтер»), а також тих, що спеціально розроблені під специфіку діяльності 
підприємства. Звіт в Audit Expert формується у спеціальному редакторі за 
допомогою шаблонів: збирається з блоків даних, що містять вихідну 
інформацію про компанії і результати аналізу, таблиці, графіки (зміни 
динамічних показників, діаграми розподілу), текст та ілюстрації. 

Програмний продукт «Альт-Фінанси» призначений для виконання 
комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій 
його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування і 
прогнозування, оцінки кредитоспроможності підприємства [1, с. 21]. 

Стан організації по кожному з напрямків аналізу описується 
показниками і коефіцієнтами, які розраховуються як за фактичними, так і за 
прогнозними даними. Результати представлені в табличній і графічній формі 
(діаграми). Також існує функція автоматичного формування текстового 
висновку за результатами проведених розрахунків [3]. За основними 
фінансовими показниками програма дозволяє визначити значення, 
оптимальні для аналізованої компанії. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика Audit Expert 4.0 та Альт-Фінанси 2.0 

«Audit Expert 4.0» «АЛЬТ-Фінанси 2.0» 
Доступність алгоритму розрахунків для перегляду та змін 

Відкритий програмний продукт 
Алгоритм розрахунків доступний для 
перегляду 

Відкритий програмний продукт 
За необхідності розрахункові формули можуть 
бути змінені користувачем без залучення 
розробника 

До програми можуть бути внесені 
додаткові «таблиці користувача», які 
дозволяють поставити додаткові 
показники і коефіцієнти без 
обмеження 

До програми можуть бути внесені додаткові 
показники, коефіцієнти, табличні форми та 
діаграми без обмеження. 
 

Організація інтерфейсу користувача 
Загальне управління роботою 
програми здійснюється з 
використанням діалогових вікон 

Програма являє собою робочу книгу, що 
складається з листів розрахункових таблиць і 
діаграм 
Автоматичний перехід по таблицях і діаграмах з 
використанням робочого меню  

База рекомендованих значень показників 
Немає Автоматичний розрахунок показників ліквідності 

та фінансової стійкості, допустимих для даного 
підприємства в сформованих умовах роботи 

Використовувані методи проведення фінансового аналізу 
Факторний аналіз показників 
відсутній. 

Здійснюється горизонтальний, порівняльний, 
вертикальний аналіз і факторний 
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Отже, проаналізувавши функціональні можливості таких програмних 
продуктів, як «Audit Expert 4.0» та «АЛЬТ-Фінанси 2.0», можна 
прослідкувати їх вагомий внесок в полегшення оцінки фінансового стану 
підприємства.  

Зокрема в Audit Expert 4.0 реалізовані такі основні моменти, що 
виділяють цей програмний продукт серед інших: 

− можливість надання фінансової звітності за ряд періодів у єдиному 
порівняному вигляді, що відповідає вимогам міжнародних стандартів 
фінансової звітності (IAS); 

− імпорт даних з найбільш популярних бухгалтерських програм («1С: 
Бухгалтерія», «Інфо-Бухгалтер»), а також тих, що спеціально розроблені під 
специфіку діяльності підприємства; 

− автоматичне формування текстового експертного висновку. 
Особливості програмного продукту «Альт-Фінанси 2.0»: 
− відкритість і адаптивність надають користувачеві можливість 

самостійно вносити зміни в програму, враховуючи свої вимоги або конкретні 
умови; 

− можливість виконувати фінансовий аналіз, використовуючи як старі, 
так і нові форми бухгалтерської звітності; 

− наявність можливості прогнозування діяльності компанії. 
Розглянувши все вищезазначене, можна зауважити, що наявність 

потужних, надійних і простих в експлуатації пакетів програмних продуктів 
звільняє експерта від рутинних операцій, дозволяє оперувати великими 
масивами даних, розширює сферу застосування економетричних методів у 
процедурі проведення економічного та фінансового аналізу діяльності 
підприємства, а також сприяє появі якісно нових можливостей моделювання 
даних. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ 

Прийняття ефективного управлінського рішення – це складне 
комплексне завдання потребує оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. 
Ураховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні ресурси 
відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта ринкової 
економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та 
більш чітке і гнучке управління. У свою чергу впровадження інформаційних 
технологій у процес управління підприємством здатне забезпечити його 
конкурентоспроможність, а отже здатність зайняти найбільш вигідну 
позицію в маркетинговому середовищі, що постійно змінюється та 
формується під впливом різноманітних факторів. 

Проблеми формування і використання інформаційних технологій в 
управлінні організацією розглянуто в працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних економістів, зокрема Батюка А.Є., Берези А.М., 
Войнаренка М.П., Гужви В.М., Новака В.О., Пономаренка В.С., 
Пушкаря М.С., Фетісова В. С. та інших учених. Проте дослідження розвитку 
інформаційних технологій для управління організацією із врахуванням нових 
концепцій в сучасних умовах стають все більш актуальними. 

У сучасній організації комп’ютер перетворився на необхідний 
інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється 
збирання, накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у 
організацій виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача 
коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де 
обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній віддачі від 
впровадження комп'ютерної системи для покриття витрат на її створення. 
Сьогодні відомі такі проблеми впровадження інформаційних технологій (ІТ) 
у практиці вітчизняних підприємств:  

1. Безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що 
потребують великих інвестицій, і, відповідно, – посилення залежності від 
зовнішніх послуг (наприклад постачальників програмного забезпечення);  

2. Зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; під час 
виконання внутрішньофірмових процесів функція ІТ перестала бути 
допоміжною, а перетворилась у важливу складову продукту чи виробничих 
потужностей; 

3. Зростання витрат у сфері ІТ [1]. 
Для того, щоб зрозуміти роль і значення інформаційних технологій як 

засобу оптимізації діяльності організацій, необхідно дати визначення і 
простежити еволюцію розвитку інформаційних технологій. 
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Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих і 
програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що 
забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації для 
зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, 
підвищення надійності та оперативності [3]. 

Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську 
діяльність має на меті не тільки автоматизацію рутинних методів 
опрацювання інформації, але і організацію інформаційно-комунікативного 
процесу на якісно новому рівні. Комп’ютерна інформаційна система є 
поліструктурним об’єктом і включає взаємопов’язану сукупність комплексу 
апаратно-програмних засобів для збирання, передавання і опрацювання 
інформації, відповідної інформаційної бази. Автоматизована система 
управління – “...це людино-машинна система, у якій провідне місце належить 
людині. Саме людина визначає зміст і характер діяльності автоматизованої 
системи управління, перелік вирішуваних нею завдань, критерії їх 
результатів, користується цими результатами і приймає кваліфіковані 
рішення” [4]. Автоматизована інформаційна система є об‘єктом управління з 
боку людини і протягом свого існування проходить декілька фаз від задуму 
до розробки, експлуатації і списання. 

Перед впровадженням інформаційних систем у персоналу та 
керівництва підприємства має існувати єдине розуміння ролі ІТ у розвитку 
даного бізнесу, що досягається через зв’язок ІТ-стратегії зі стратегією 
бізнесу, починаючи з розробки стратегії для основних бізнес-напрямків, далі 
оцінки відповідних інвестиційних проектів, а вже після того до розробки ІТ-
стратегії для їх підтримки. 

Трансформація організації перед безпосередньою експлуатацією 
інформаційної системи полягає, у вдосконаленні його бізнес-процесів та 
елементів управління, через [3]: 

- визначення завдань (вимог) щодо бажаного рівня характеристик бізнес-
процесів та їх складових робіт, що будуть орієнтирами для оптимізації 
бізнес-процесів; 

- оптимізацію організаційної структури і організаційних механізмів ( 
лінії підзвітності, інформаційні системи, механізми моніторингу і контролю, 
посадові інструкції тощо); 

- навчання персоналу, мотиваційні системи сприятимуть прагненню 
персоналу привести індивідуальні потреби у відповідність із структурами, 
системами та потребами підприємства; 

- покращення організаційної культури (регламентовані стосунки), 
складовими якої є цінності, ритуали, норми, джерела влади, прихильності, 
неформальні стосунки, тощо. 

Також організаціям, що використовують інформаційні технології 
потрібно керуватися принципами для забезпечення ефективності 
інформаційної системи виробничого процесу: 

- системності – між структурними елементами системи встановлені такі 
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зв’язки, які забезпечують її цілісність і взаємодію з іншими системами;  
- відкритості – система створюється з урахуванням можливості 

поповнення і оновлення її функцій без порушення порядку функціонування;  
- сумісності – при створенні системи використовуються інформаційно-

технологічні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими 
системами; − стандартизації (уніфікації) - при створенні системи, по 
можливості, використовуються типові, уніфіковані і стандартизовані 
рішення;  

- ефективності – в результаті розробки системи забезпечується 
раціональне співвідношення між витратами на створення системи і 
цільовими ефектами.  

Варто підкреслити, що загальний процес організаційних змін на 
підприємстві є першочерговим щодо встановлення управлінської 
інформаційної системи. В цілому процес удосконалення системи управління 
організацією з використанням інформаційних технологій має дві складові: 
модернізація бізнес-моделі підприємства, його структури управління та 
сформованих систем обліку і планування, з одного боку, та, з іншого, 
впровадження управлінської інформаційної системи, що є заключним етапом 
процесу вдосконалення. Оцінювати його значення щодо перспектив набуття 
підприємством конкурентних переваг варто враховуючи у комплексі ефект 
від обох вищезазначених складових. 

Висновки. Таким чином можна впевнено говорити, що використання 
інформаційних технологій в удосконаленні системи управління 
підприємством включає багатовимірні оптимізаційні процеси, які спрямовані 
на підвищення ефективності бізнес-процесів, управлінських рішень, 
стратегічного та оперативного планування діяльності, й забезпечують 
гнучкість та адаптивність системи управління до динамічних ринкових умов, 
що надає підприємствам додаткові конкурентні переваги. 
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Інформаційні системи потенціалу підприємства входять до комунікацій, 
що включаються в інформаційно-комунікаційні технології і представляють 
нову мову спілкування сучасного ділового середовища. Перехід від 
індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а також зміни в 
підходах до оцінки ролі інформації в політичному та економічному житті 
країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних 
технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних 
затрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише на 
державному рівні, але й на рівні окремих підприємств [1, с. 309].  

Протягом останніх років спостерігається активізація процесу всебічного 
використання інформації як суспільного ресурсу, що забезпечує прискорення 
інновацій. Особливе місце в цих умовах приділяється інформаційній системі 
потенціалу підприємства і проблемам її організації. 

Інформаційні основи економічного потенціалу підприємства 
сформульовані Е.В. Лапіним. Інформаційний потенціал підприємства 
визначається в працях В.Н. Авдеенко, І. Ансоффа, Ю.В. Кіндзерського, 
О.С. Федоніна, А.Є. Воронкової, Ф. Котлера, М. Портера, І.М. Рєпіної, 
М.І. Романа, Р.А. Фатхутдинова, Г. Фоксола, Р. Голдсмита, С. Брауна, 
Л.М. Чайникової. 

Метою роботи є дослідити інформаційну систему потенціалу 
підприємства, яка містить компоненти, що забезпечують повноту інформації; 
доступність, цілеспрямований збір і первинну обробку отриманої інформації; 
канали доступу для користування зібраною інформацією; своєчасне 
одержання інформації та її використання для прийняття управлінських 
рішень.  

Удосконалення інформаційної системи потенціалу підприємства 
виконується за умовами організації системи оцінки його 
конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її оновлення 
передбачають зміни на мікроекономічному рівні, реструктуризацію на основі 
економічного розвитку. Запуск механізмів оцінки конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства цілком залежить від інформаційного потенціалу 
промислового виробництва, пріоритетних напрямів розвитку промисловості, 
спрямованих на інвестиційні стратегії впровадження у виробництво нових 
видів продукції. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства 
породжує коло проблем, які повинні вирішуватися як економічною наукою, 
так і практикою господарювання. Важливою проблемою системи оцінки є 
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організація управління інформаційними потоками підприємства та розвиток 
системи інформаційного потенціалу [2, c. 225]. 

Використання інформаційних потоків сумісно з новими технологіями, 
засобами праці, професійним досвідом, організацією управління пов’язано з 
поліпшенням інформаційного потенціалу підприємства. 

Інформаційний потенціал – це єдність організаційно-технічних та 
інформаційних можливостей, які забезпечують підготовку й прийняття 
управлінських рішень та впливають на характер виробництва через збирання, 
зберігання (нагромадження), обробку та поширення інформаційних ресурсів 
[3, с. 19].  

Інформаційний потенціал підприємства, визначає сукупність якостей 
системи можливостей інформаційних ресурсів, які на основі систематичного 
аналізу зовнішнього середовища і процесів управління інформаційними 
потоками забезпечують обсяги інформації про поточний стан і передбачувані 
зміни та її цілеспрямований рух. Сукупність знань, що дозволяють 
розпізнати певну кількість інформаційних продуктів, теж включаються до 
інформаційного потенціалу. Серед важливіших видів ресурсів, що входять до 
інформаційного потенціалу, необхідно виділити такі інформаційні джерела: 

1) внутрішні інформаційні джерела: бухгалтерська і статистична 
звітність, результати діяльності підрозділів, коло ділового спілкування 
підприємства;  

2) звіти урядових структур, комерційних організацій, публікації, 
періодичні видання по різних галузях знань, збірники статистичної звітності; 

3) джерела підприємств, постачальників ресурсів, покупців, 
підприємств-конкурентів, рекламних кампаній, засобів масової інформації; 

4) джерела зовнішнього середовища, спеціалізованих підприємств, 
банків, транспортних організацій. 

Важливою проблемою використання інформаційного потенціалу для 
нового підприємства є висока гранична ціна входження в галузь. У зв’язку з 
цим стає ефективним використання сучасних маркетингових технологій, які 
забезпечують «входження в коло потенційних клієнтів» і збір рентабельної 
інформації. Інформаційний потенціал нового підприємства засновується на 
реалізації важливіших видів резервів: 

1) створенні внутрішньовиробничих інформаційно-технологічних 
ділянок, що опрацьовують інформацію і пропонують її для внутрішнього 
користування, доводячи тим самим рентабельність свого існування; 

2) організації дочірніх підприємств, які будуть займатися збором і 
обробкою інформації, як для материнської компанії, так і для замовників, що 
значно збільшить рентабельність компанії. 

Стійкість системи інформаційного потенціалу забезпечується завдяки 
новим інформаційним технологіям упорядкування інформації і виготовлення 
продукту інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованими, творчими й 
активними працівниками. За новими технологіями підприємства одержують 
інформацію, що істотно підвищує їх інформаційний потенціал в ринкових 
умовах конкурентного середовища. Нові технології включаються в процеси 
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модернізації промисловості в умовах науково-технічного прогресу, містять 
наукові знання в новій економіці, відомості про винаходи, технічні новини та 
їх використання, що забезпечує високий рівень конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства. Нові технології впливають на виробничі процеси і 
програмно-технічні засоби, що необхідні для збору, обробки, відображенню, 
зберіганню, розповсюдженню та використанню інформації. 

Таким чином, за умов ринкової економіки зростає роль інформаційної 
системи потенціалу підприємства, що документально підтверджено в Законі 
України «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» [4, с. 102]. Відмінна риса нової економіки визначається 
створенням і використанням інформації та економіки знань, втілених у 
нематеріальних ресурсах, що мають бути перетворені в нематеріальні активи 
підприємства для здобуття конкурентних переваг в період інтенсивного 
інформаційно-технологічного розвитку суспільства. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 
 

Швидкі зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі 
функціонування туристичних підприємств, змушують їх адаптуватися до 
нових умов, точніше ідентифікувати напрями розвитку з метою підтримки 
конкурентноспроможності на туристичному ринку. Складність і 
невизначеність умов функціонування туристичних підприємств, динамізм 
господарських операцій визначають необхідність упровадження в систему 
менеджменту туристичних підприємств принципово нових ідей і методів 
управління ціноутворенням, заснованих на повномасштабному, науково 
обґрунтованому врахуванні всієї наявної інформаційної бази щодо об’єкта 
управління [1]. 
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Ціноутворення в управлінні діяльністю туристичного підприємства, 
безперечно, відіграє одну із ключових ролей. Ціна на туристичний продукт 
проходить перевірку на ринку, де під впливом різних чинників визначається 
її остаточний рівень.  

Принципи ціноутворення на туристичному ринку України досліджували 
у своїх працях Балабанова О.І., Бережна Л.В., Благун І.С., Віханський О.С., 
Ковальчук А.Т., Козирєва Т.В., Котлер Ф.І., Макаров М.А. 

Мета роботи полягає у дослідженні основних підходів до формування 
ціни туристичного. Визначенні комплексу ціноутворюючих чинників з 
урахуванням набору якісних характеристик, здатних задовольняти вимоги 
споживачів туристичних послуг.  

Ціноутворення у сфері туристичної індустрії має ряд особливостей [2]: 
− Послуги туризму представляють собою кінцевий продукт, 

призначений безпосередньо для споживання, а тому ціни на послуги – це 
роздрібні ціни. 

− Стійкість попиту на туристичні послуги залежить від індивідуальних 
особливостей людини, а тому при встановленні ціни на них необхідно 
враховувати такий психологічний момент: ціна не повинна викликати 
негативних емоцій у потенційних покупців. 

− Процеси виробництва, реалізації і споживання послуг співпадають за 
часом, а тому в сфері послуг застосовується сезонна диференціація цін і 
тарифів; попит на послуги туризму носить яскраво виражений сезонний 
характер. 

− Туристичні послуги реалізуються як на внутрішньому, так і на 
світовому ринку, а тому при оцінці якості і стандартизації беруться до уваги 
міжнародні вимоги, оскільки ціни для іноземних туристів, як правило, більш 
високі, ніж для вітчизняних, і встановлюються у вільноконвертованій валюті. 

− Ціна на туристичні послуги повинна включати споживчі вартості, які 
не приймають безпосередньо товарну форму (наприклад, національні парки, 
історичні пам'ятники), або не є продуктами людської праці, а створені 
природою (гори, ліси, водоспади). 

Механізм ціноутворення – це комплекс заходів, який включає 
визначення ціни, знижок, умов оплати за продукцію, товари і послуги, 
управління цінами з урахуванням потреб та можливостей споживачів для 
забезпечення прибутку туроператора чи турагента. Він є одним з головних 
елементів комплексу маркетингової цінової політики. Розбіжність між 
вдалим і невдалим ціноутворенням залежить від підходу до самого процесу 
встановлення ціни. Для досягнення максимально можливого та стабільного 
рівня рентабельності, ціноутворення має бути невід'ємною частиною 
маркетингової стратегії підприємства, а не простою операцією з 
установлення ціни. Цей напрямок припускає і пошук балансу між бажанням 
покупців одержати потрібну вартість і необхідність підприємства покрити 
свої витрати  та  одержати прибуток [3, с. 19]. 

У сучасних економічних умовах відбувається зміна пріоритетів 
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ціноутворення у сфері туризму: не витрати, а цінність (корисність) 
туристичного продукту для споживача стає основою його ціни. Витратам 
відводиться коригуюча роль, вони визначають відмінність у цінах 
туристичних продуктів, які є однаково корисними для споживача. У таких 
умовах ціна виступає як невитратна категорія. В умовах конкурентної 
боротьби відбувається розширення асортиментної структури туристичного 
ринку, з’являються нові туристичні продукти з новими споживчими 
вартостями. Регулювання ринку туристичних послуг у цих умовах 
відбувається за законом попиту та пропозиції, категорія «споживча вартість» 
трансформується і має невитратний характер, а в основу формування ціни 
туристичного продукту закладається корисність [1].  

Ціннісний метод ціноутворення є особливо важливим для сфери 
туризму, в якій частку споживчої вартості послуги у ціні туристичного 
продукту складно оцінити кількісно. Ціннісні методи ціноутворення є 
протилежними до витратних методів, оскільки вони орієнтуються на попит 
споживачів за допомогою аналізу якісних і кількісних характеристик 
туристичної послуги. Натомість вартісні методи в першу чергу орієнтуються 
на витрати по реалізації тур-продукту. 

При встановленні відпускної вартості пакету туристичних послуг і ціни 
туру використовується два варіанти цін [4]: 

− ціна – «нетто», що характеризує «обмежену собівартість» 
турпродукту; 

− ціна – «брутто», тобто ціна пропозиції тур-продукту на ринку. 
Ціна – «нетто» відбиває вартість, розцінки та тарифи на всі види послуг, 

що надаються туристам, включно з податком на додану вартість, готельний 
збором, митні збори і страхові платежі. Транспортні витрати входять до 
вартості пакету послуг, бо вони від самого початку забезпечують чітке 
обслуговування туристів. Для визначення повної собівартості туру до ціни 
«нетто» додаються витрати туристичних фірм, пов’язані з організацію їхньої 
діяльності. 

Ціна – «брутто» включає повну собівартість туру, прибуток 
туроператора, всі види його податкових платежів, комісійну винагороду 
турагентам та іншим посередникам, сезонні та інші комерційні знижки для 
окремих туристів і туристичних груп, суму ПДВ. 

Отже, на сьогодні попит споживачів в основному орієнтується на ціну та 
якість. Врівноваження останніх показників і є головним принципом 
стимулювання попиту на той чи інший тур продукт. Ціна безпосередньо 
впливає на фінансові показники підприємства, сприйняття споживачами його 
торгових марок і їх позиціювання з погляду пропонованої споживчої 
цінності. Для галузі туризму більш притаманні саме  ціннісні методи 
ціноутворення, тому що тур-послуги можуть збільшувати ціну лише за 
рахунок покращення якості прибутку, лише у цьому випадку ціна на товар 
буде справджуватись і покупці будуть задоволенні, що в подальшому 
призведе до подальшого користування послугами даної фірми.  
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 

Для сьогодення характерним є процес математизації наукових знань, 
широкого використання методів вищої математики та її апарату в різних 
галузях науки. Фахівці з економіки в умовах ринкових відносин мають бути 
готовими до кількісного опрацювання та аналізу великих за обсягом і 
різноманітних за змістом потоків економічної інформації, що є неможливим 
без використання комп’ютерних технологій. У зв’язку з цим 
комп’ютеризація освіти веде до постійного поширення впровадження 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес 
[1, c. 44]. 

Полегшення розв’язування задач різного характеру в електронному 
вигляді запропонували у 1957 році Герберт Саймоном і Аллен Ньюел, 
створивши універсальний розв’язувач формалізованих задач GNU (General 
Problem Solver), який задається конфігурацією правил введення. Це була 
перша комп’ютерна програма, яка дозволила вирішувати задачі програмним 
методом. 

На сьогодні існує чимало засобів які дозволяють розв’язувати завдання 
програмним методом. Вони поділяються на дві категорії: ті що 
встановлюються на ПК та ті, що розміщені в мережі Internet. Вони істотно 
різняться між собою: у встановлених програмах можна вирішувати завдання 
з різник категорій математики, а Online програми охоплюють лише якусь 
конкретну предметну область.  

Наведемо приклад ефективного використання технології GNU Octave під 
час розв’язування математичних задач економічного змісту. Це Online-
cистема для здійснення математичних розрахунків, яка дозволяє створювати 
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матриці та виконувати арифметичні операції над ними, розв’язувати лінійні 
рівняння, інтегрувати диференціальні рівняння, тощо. В GNU Octave існує 
можливість отримання розширеної довідкової інформації щодо створення та 
форматування формул. Серед переваг програми слід зазначити наступні: 

- відсутність потреби встановлення її на комп’ютер користувача; 
- швидкість здійснення розрахунків; 
- зручні та зрозумілі інструменти програми.  
Покажемо на прикладі використання програми GNU Octave для 

розв’язування математичних задач, зокрема, з теорії ймовірностей. 
На роботу влаштовується 50 осіб, з них 20 уже з досвідом роботи, у 

результаті співбесіди працедавець запрошує 10 людей, яка ймовірність того, 
що з вибраних 10 з досвідом роботи виявиться 5 осіб? 

У даному випадку елементарною подiєю є вибiр 10 людей iз загальної 
кiлькостi 50. Кiлькiсть усiх таких подiй дорiвнює кiлькостi комбiнацiй iз 50 
по 10. Отже, n = . Позначимо через A подiю, яка вiдповiдає вибору 10 
претендентів, з яких 5 – з досвідом роботи. Отже, сприятливi для A такi 
групи 10 людей, в яких 10 − 5 осіб – без досвіду роботи, а 5 – уже працювали. 
Кiлькiсть таких груп m = · . Оскiльки групу iз 5 уже працюючих 
людей можна утворити  способами, а групу iз 10 − 5 людей без досвіду – 

способами, причому довiльна група таких людей може комбiнуватися з 

довiльною групою досвідчених осіб. Звiдси P(A) = =0,21509[3]. 

Щоб розв’язати задачу за допомогою GNU Octave, потрібно у браузері 
перейти за посиланням https://octave-online.net. Вікно програми містить 
головне меню, нижнє поле для вводу формул та поле розв’язку. Виходячи із 
задачі, потрібно використати функцію P = hygepdf (x, t, m, n) яка дозволяє 
обчислити щільність імовірності гіпергеометричного розподілу для заданих 
параметрів. Параметр х характеризує отримання шуканих елементів, t – 
загальна кількість елементів вибірки, n – значення без повернення з 
генеральної сукупності обсягу значень, m – значення які містить вибірка n. 
Для розв’язання задачі у полі введення формули вводиться функція 
P=hygepdf (5,50,20,10), яка дозволить обчислити ймовірність того, що з 
вибраних 10 осіб 5 виявиться з досвідом роботи. 

Слід відзначити, що мова Octave оперує арифметикою дійсних та 
комплексних скалярів і матриць, має розширення для вирішення лінійних 
алгебраїчних задач, роботи з многочленами,  містить вбудовані функції для 
вирішення диференціальних рівнянь різних типів, інтегрування систем 
диференціальних, інтегрування функцій на визначених та невизначених 
інтервалах, однак, програма не розрахована на розв’язування транспортних 
задач.   

Отже, GNU Octave значно полегшує розв’язування математичних задач, 
шляхом здійснення обрахунків, що дозволяє зосередитися на суті самої 
задачі, підвищує інтерес до дисципліни [2, c. 127]. Крім того вона, є 
безкоштовною, не вимагає реєстрації, проста та зрозуміла у використанні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 
Наш світ невпинно розвивається, зокрема інформаційні технології. Вони 

використовуються в галузі медицини, архітектури, освіти, машинобудування, 
банківській сфері, а також з їх допомогою  вирішувати математичні задачі 
різних рівнів складності. Це пришвидшує їх вирішення та надає можливість 
порівняти різні способи  розв'язання.  

Дослідження В.Ю. Бикова, І.О. Гуліватої [1], І.В. Детушева, 
М.І. Жалдака, В.Ф. Заболотного, В.В. Лапінського, М.С. Льовова, 
Н.В. Морзе, С.А. Ракова, Ю.С. Рамського та інших учених переконливо 
доводять, що впровадження інформаційних технологій у навчальний процес 
надають можливість ефективного розв'язання математичних задач [1-3].  

Існує значна  кількість комп'ютерних програм, які дозволяють 
виконувати складні математичні розрахунки. До найбільш поширених 
засобів автоматизації операцій належать: MathCad, MathLab, Maple, Gran, 
Derive, MS Excel та інші. На мою думку, при розв’язуванні математичних 
задач для звичайного користувача ПК, найзручнішою у використанні є 
Mathcad. За допомогою Mathcad можна виконувати складні алгебраїчні 
перетворення і спрощення з різними математичними виразами, розв'язувати 
аналітично і чисельно системи диференціальних рівнянь та інші операції, які 
охоплюють майже весь матеріал курсу вища та прикладна математика. Слід 
відзначити  те, що вбудовані функції і оператори надають можливість 
записувати математичні вирази у звичному для користувача вигляді. Також 
існує можливість імпорту та експорту даних між Mathcad та іншими 
програмами Windows.  
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Розглянемо задачу економічного змісту з теорії ймовірностей та 
запропонуємо альтернативне її розв'язання засобами Mathcad. 

Виробник стверджує, що ймовірність негативного ставлення покупця до 
нового товару невелика. Скільки потрібно опитати людей, щоб з імовірністю 
не менше 0,9 можна було стверджувати, що відносна частота негативного 
ставлення до нового товару відрізняється від заявленої виробником не 
більше, ніж на 0,01? [3, с. 40]  

За теоремою Бернуллі знайдемо значення n (кількість людей яких 
потрібно опитати), для якого виконується нерівність (1). 

                                          (1) 
Враховуючи те, що  β = 0,9; ε = 0,01, визначимо значення n  з нерівності 

, n = 6,764·103.    
Щоб розв'язати цю задачу в Mathcad потрібно ввести вхідні дані і 

використати функцію qnorm (p, 0, 1) – квантиль рівня стандартного 
нормального розподілу (рис 1.) 

 
Рис.1. Приклад розв’язування задачі в Mathcad 

Отже, розв'язавши задачу двома способами, ми переконалися, що  
задавши формулу, ми можемо провести дослідження задачі,  змінюючи лише 
вхідні дані. Такий підхід надає можливість не витрачати зайвий час на 
складні математичні обрахунки, зосередитись на суті задачі. Разом з тим, 
такий спосіб розв'язування задач не вигідний для тих, хто буде 
використовувати задану умову лише один раз, так як можливо скоріше 
розв'язати задачу традиційним способом, ніж задавати формулу в програмі. 

Mathcad є досить корисним та потрібним засобом для розв’язування 
математичних задач, однак не слід повністю переорієнтовувати навчання на 
взаємодію з Mathcad, адже нерозуміння суті самої задачі та методів її 
розв'язування негативно вплине на правильний вибір засобів системи. Тому, 
у власній діяльності, потрібно розумно поєднувати традиційні методи 
навчання і використання сучасних програмних засобів. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Сучасна банківська діяльність тісно пов’язана з інфляційними 

процесами. Це зумовлено, з одного боку, самою сутністю інфляції як 
довготривалого та нерівномірного росту цін в державі, а з іншого боку, 
сутністю банківської процентної ставки, як ціни банківських послуг за 
позичками та вкладами.  

Рівень інфляції, її коливання суттєво впливають як на розміри 
банківських відсотків за позичками та депозитами, так і на результат 
банківської діяльності в цілому. Проблема дослідження взаємовпливу та 
зв’язків інфляції зі стабільністю та успішністю роботи банківської системи 
має одночасно теоретичне та практичне значення, оскільки, у теоретичному 
аспекті, сама інфляція та інфляційні очікування, які їй передують, 
потребують подальшого дослідження в умовах кризових явищ. У практичній 
площині, саме сьогодні, існує необхідність вивчення впливу інфляції на 
результати роботи банків та банківської системи у цілому.  

Проблемами інфляції та її впливу на результати банківської діяльності 
займалися науковці: Круш П.В, Крамаренко О.М., Марцин В.С та багато 
інших. Водночас, питання взаємовплив інфляції і інфляційних очікувань у 
суспільстві на результати діяльності банківської системи не достатньо 
розкрито. 
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 Інфляція – це одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку 
економіки в багатьох країнах світу, що негативно впливає на всі аспекти 
суспільного життя.  Інфляція – це знецінення грошей, що виявляється через 
зростання цін та вимірюється динамікою цін. Інфляція є обернено 
пропорційною величиною до цінової динаміки. У світі немає країни, яка б в 
останні десятиліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. 
Інфляція – явище досить складне за формою її прояву та за сукупністю 
чинників, що її спричинюють. Зовні вона проявляється в зростанні цін на 
товари і тарифи на послуги, у падінні валютного курсу національних грошей, 
у поглибленні товарного дефіциту. Усі ці явища є проявом знецінення 
грошей, незалежно від причинно-наслідкових зв’язків між грошима і 
товарами на ринку [1]. 

Сучасна банківська справа у власній діяльності змушена враховувати 
вплив інфляції, бо нехтування нею може призвести до вкрай негативних 
наслідків (навіть до збитків або банкрутства). Саме порівняння показників 
інфляції з розмірами відсоткових ставок банків України (як ціни їх послуг) за 
2013-2016 роки дозволяє виявити існуючі закономірності та зробити 
відповідні висновки (рис. 1). 
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Рис. 1. Порівняння темпів інфляції та банківських відсоткових ставок в 

України за 2013-2016 роки [4] 
На рис. 1 видно, що динаміка відсоткових ставок за позичками в 

національній валюті є близькою до динаміки темпів інфляції. В період з 2013 
по 2015 рр. облікова ставка НБУ зростала, а у 2016 році почала спадати. 
Найвищий темп інфляції спостерігався у 2015 році.  

Відповідно з «ефектом Фішера», номінальна процентна ставка є сумою 
реальної процентної ставки та темпу інфляції. Тобто номінальна процентна 
ставка може змінюватися під впливом: зміни реальної процентної ставки або 
змін рівня інфляції. Але, і банки і позичальники мають власні очікування 
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щодо рівня інфляції, а фактична реальна відсоткова ставка темпу інфляції 
буде дорівнювати очікуваній ставці при збігу реального та очікуваного рівнів 
інфляції. Усе це дозволяє нам зробити висновок, що є безпосередній прямий 
зв'язок між темпами інфляції та розмірами відсоткових ставок банків за 
депозитами та позичками, причому, це стосується, насамперед, ставок за 
депозитами та позичками у національній валюті [2]. 

Дослідженням інфляційних очікувань в Україні почали перейматися 
тільки з 2006 року. Сьогодні в Україні під тиском існуючої кризи, Верховною 
радою України з урахуванням консультацій з НБУ, прийнято низку 
законодавчих заходів, які і повинні вплинути на підвищення ефективності 
функціонування банків, задля врівноваження ризиків, але до вказаних заходів 
є сенс додати проведення ревізії існуючих досліджень та опрацювання їх 
результатів (досліджень інфляційних очікувань) [3]. 

Отже, інфляція та інфляційні очікування прямо пропорційно впливають 
на рівень банківських відсоткових ставок через облікову ставку НБУ, але 
випереджають рівень ефективності роботи банківської системи, що 
пояснюється об’єктивними (наявність кризових явищ) та суб’єктивними 
(конкурентна боротьба між банківськими установами) факторами. Існує 
необхідність більшою мірою враховувати результати досліджень прогнозів 
інфляційних очікувань задля ефективного «інфляційного захисту» 
банківської системи. Є сенс впровадити на державному рівні (рівні НБУ) 
проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення 
вимірювання та прогнозування кризових явищ, інфляції та її очікувань. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 

Важко знайти сферу діяльності, де б не застосовувалися комп’ютери та 
інформаційні технології. У сучасних умовах, коли використання високих 
технологій є вирішальним фактором підвищення ефективності у всіх сферах 
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людської діяльності, в тому числі і у системі державного управління, з 
кожним днем зростає потреба у використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій в органах державної влади.  

Дослідженню тематики інформатизації приділена увага в значній 
кількості праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед науковців варто 
виділити праці таких дослідників як: Н.Р. Нижник, Г.І. Леліков [1], 
О.Л. Єршова [3], Т.В. Левицька [4] та інших. 

Органи державної влади, використовуючи переваги нових 
інформаційних технологій, можуть створювати якісно нові способи взаємодії 
між собою та громадянами, підвищуючи, таким чином, ефективність 
управління в цілому. Використання інформаційно-комунікативних 
технологій в органах влади дозволить надати державні послуги населенню й 
бізнесу через Інтернет, збільшити доступ до державної інформації, 
встановити прозорість прийнятих рішень через постійний діалог із 
громадськістю і, як результат, розвиток демократичної, інформаційно 
відкритої для населення держави. Рішенню названих проблем може сприяти 
впровадження Інтернет-представництв у процеси державного управління 
через створення органами влади своїх офіційних веб-сайтів та розвиток на 
їхній базі системи електронного уряду, що являє собою один з основних 
напрямків розвитку й трансформації відносин між державою та 
суспільством [1]. 

В Україні здійснюється державна інформаційна політика – сукупність 
основних напрямків і способів діяльності держави з одержання, 
використання, поширення та зберігання інформації. Основною метою 
державної політики України у сфері інформатизації є сприяння розвитку 
сучасної ринкової економіки в нашій державі, забезпечення підвищення її 
конкурентоспроможності шляхом впровадження сучасних та перспективних 
інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 
українського суспільства, з урахуванням реального стану його розвитку, а 
також готовності та спроможності громадян до впровадження цих 
технологій [2]. 

Рівень комп’ютеризації державних установ, комерційних структур і 
громадян України значно нижчий, ніж у провідних країнах Європи і США. 
Тому ситуація з освоєнням інформаційних і комунікаційних технологій 
органами державного управління викликає справедливе занепокоєння [3]. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій основними 
напрямками державної політики у сфері державного управління мають бути: 

− електронізація документообігу в органах державної влади та 
місцевого самоврядування всіх рівнів; 

− автоматизований моніторинг стану управління системами і 
підсистемами державного організму на основі вироблених критеріїв і 
показників роботи за допомогою автоматизованих засобів і технологій; 

− проведення соціологічних досліджень з використанням електронних 
засобів інформації.  
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Ефективність роботи системи державного управління залежить від 
рівня взаємодії з громадянами і підприємствами, якості роботи кожної 
установи, взаємодії органів влади між собою. Розвиток відповідної технічної 
бази не вирішить усіх проблем у системі державного управління, але може 
істотно підвищити ефективність її роботи на вказаних рівнях. Адже 
застосування новітніх технічних засобів супроводжується оптимізацією 
організаційних процедур, що робить їх більш простими і логічно 
витриманими.  

Паперовий обіг документів, прийнятий у теперішній час між органами 
державної влади і місцевого самоврядування, є надміру повільним, 
призводить до значних витрат ресурсів, необхідних для роботи поштових 
служб, канцелярії, змушеної реєструвати вхідні і відправляти вихідні 
документи. За наявності в певній структурі автоматизованої системи 
паралельно до традиційної, до необхідних для його забезпечення процесів 
додаються реєстрація відомостей про документ і сканування тексту для 
включення його до бази документів системи. Тобто використання 
обчислювальної техніки в цьому разі тільки ускладнює робочий процес 
замість того, щоб його спрощувати [4].  

Таким чином, Україна все швидше здійснює перехід до інформатизації 
суспільства.  Адже інформатизація суспільства означає перетворення 
комплексу умов і способів розгортання інформаційних процесів, постійне 
удосконалення засобів налагодження й розвитку інформаційно-
комунікаційних зв’язків. Інформатизація суспільства втілюється в 
інформаційній діяльності, спрямованій на формування та використання 
інформаційних ресурсів.  

На сучасному етапі інформаційні технології відіграють дуже 
вирішальну роль в управлінні інформаційно-комунікативними процесами, за 
допомогою цих технологій (комп’ютерні мережі, система підтримки рішень, 
управлінська інформаційна система) прийняття управлінських рішень 
забезпечується на високому рівні, відбувається тісний взаємозв’язок 
керівництва та підлеглих, підвищує продуктивність й ефективність 
управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. 
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ЮЗАБІЛІТІ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ СТВОРЕННЯ 

УСПІШНОГО САЙТУ 
 

На сьогодні дуже популярним є ведення бізнесу в Інтернеті завдяки 
стрімкому розвитку інформаційних технологій. Саме через це все більше 
компаній починають використовувати веб-сайти як один з основних методів 
залучення нових клієнтів та привернення їх уваги до своєї діяльності. Число 
веб-сайтів зростає щохвилини і, відповідно, між ними зароджується 
конкуренція. Користувачі починають висувати високі вимоги до контенту, 
оскільки у більшості випадків вони оцінюють сайт не тільки по 
інформативності, але і по зручності користування сайтом – юзабіліті. Саме 
від юзабіліті залежить майбутній успіх відвідуваності сайту та популярності 
компанії, що ним користується. 

Зручність та простота в користуванні сайтом є дуже важливим аспектом 
для користувача. Для того, щоб виділятися із великої кількості наявних 
конкурентів, необхідно створити такий сайт, який виходитиме за звичайні 
рамки. Доведено, що чим якісніше юзабіліті, тим популярнішим є сайт, тим 
краще продається певний продукт, тим більший трафік, а, отже, існує 
можливість для підвищення позицій сторінок ресурсу в пошуковій видачі. 
Низький рівень юзабіліті зменшує відвідуваність сайту. Саме тому один із 
ключових моментів у процесі створення сайту − це продумане юзабіліті. 

Значну увагу у дослідженні юзабіліті сайту приділяли такі науковці, як 
Валерій Магазаннік, Владислав Головач, Джаред Спул, Джері Макговерн, 
Джес Гарет, Джефрі Зельдман, Джо Ліч, Джошуа Портер, Дмитро Кірсанов, 
Дональд Норман, Ігор Зубенко [1], Сергій Тітов [3]. 

Юзабіліті – це властивість, яка визначає ступінь зручності користування 
сайтом та направлена, в першу чергу, на відвідувачів ресурсу, адже пошукові 
машини її не оцінюють. Юзабіліті сайту передбачає забезпечення зручних 
структури, навігації, пошуку, коректної роботи посилань та кнопок. 
Розроблений за новітніми технологіями та з найкращим  дизайнерським 
рішенням сайт може втрачати потенційних відвідувачів, якщо він буде 
складним у користуванні.  Саме тому в процесі розробки сайту необхідно 
вирішити питання юзабіліті.  

Загальними вимогами до графічного дизайну веб-сайту, які висуваються 
на стадії розробки є: привабливість дизайн-рішення для основної групи 
користувачів, унікальність та запам’ятовуваність, гнучкість дизайн-рішення 
[3, c. 130].  
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Привабливість веб-дизайну можливо досягти за рахунок використання 
раціональних кольорових рішень, тобто правильного поєднання кольорів, що 
включає вибір тону, яскравість та насиченість; вибору універсальних та 
доречних шрифтів; графіки, а також відповідної професійної верстки 
текстової інформації. 

Унікальність графічного інтерфейсу передбачає запам’ятовування 
даного ресурсу користувачем, а також його ідентифікації у майбутньому як 
уже відомого. Таким чином формується довіра до даного ресурсу.  

Гнучкість дизайн-рішення сайту проявляється у забезпеченні швидкої та 
якісної адаптації до можливих змін на рівні функцій та платформ.  

Високий ступінь юзабіліті визначають за такими показниками: 
− Відвідувач, який вперше потрапив на сайт, легко розуміє, як ним 

користуватися. 
− Користувач добре запам’ятовує інформацію та легко орієнтується на 

веб-сторінці. 
− Клієнту приємно користуватися сайтом, він заходить на нього знову і 

знову. 
− Пошуковець не допускає жодних помилок при здійсненні певних 

операцій на сайті. 
Для поліпшення юзабіліті сайту слід забезпечити чіткий та простий 

дизайн. Слід використовувати не надто дрібний текст, але й надто великі 
літери можуть бути не зовсім читабельними. Колір та фон шрифту повинні 
бути максимально контрастними. Найкращим варіантом буде чорний текст 
на білому тлі, проте для досягнення ексклюзивності можливе також 
застосування й інших кольорів, але лише в особливих випадках, коли 
необхідно звернути увагу відвідувачів на важливість інформації. Слід 
пам’ятати про застосування психології кольорів, оскільки реакція на різні 
кольори для різних культурних груп проявляється по-різному [1, с. 74]. Адже 
культурне середовище може впливати на вподобання людей, у тому числі й 
стосовно вибору кольору. 

Юзабіліті сайту можна забезпечити, уникаючи зайвої реклами на веб-
сайті. Саме реклама може спровокувати зворотний ефект, тобто відвідувачі 
просто підуть з ресурсу, не ознайомившись з інформацією. Обсяг реклами 
(тізерної, банерної, контекстної) повинен відповідати обсягу основних 
складових контенту і зростати строго пропорційно розвитку web-проекту.  

Невід’ємним елементом дизайну сторінок web-сайту є їх шапка, яка 
повинна містити веб-назву проекту або його логотип, щоб забезпечити 
зручний перехід на головну сторінку. Головна сторінка також відіграє дуже 
важливу роль. Як правило, вона повинна бути статичною та нести в собі 
основну інформацію про автора проекту або блогу, мати посилання на 
головні розділи ресурсу та його короткий опис.  

Найважливішою умовою для утримання читачів є проста навігація на 
веб-сайті. Сучасний розвиток інформаційних технологій та наявність великої 
кількості інформації, з якої лише мізерно мала частина є по-справжньому 
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корисною та достовірною, змушує читачів ставитися досить вибірково до її 
пошуку. Тому слід використовувати традиційні методи навігації та 
розподіляти матеріали у тематичних розділах, а саме рубриках, або у 
підрубриках. Вважається, що шлях до потрібної інформації повинен 
включати не більше, ніж 2-3 кліка, тобто відвідувачу слід клацнути по 
посиланню, що веде на категорію, далі – на вкладену категорію і, нарешті, на 
саму статтю.  

Згідно з безліччю досліджень, відвідувач, який прийшов на сайт, оглядає 
сторінки за шаблоном F, тобто найбільша увага приділяється лівому 
верхньому кутку (через це логотип доцільно розміщувати саме там). 
Інформація проглядається зліва направо, зверху вниз, знову зліва направо і 
так далі. Таку траєкторію руху називають правилом літери F [2, с. 250]. Тому 
якщо з певної причини найважливіші елементи розміщені зліва, доцільно 
буде розташувати там зображення, адже вони привертають увагу 
відвідувачів.  

Цікавим принципом юзабіліті сайту є використання фото людей. 
Дослідження показали, що користувачі особливу увагу на сайті приділяють 
фотографіям людей – вони дивляться у тому ж напрямку, куди дивиться 
людина з фото. Цю маленьку хитрість можна використати, щоб направити 
людину у потрібному Вам напрямку і збільшити юзабіліті сайту.  

Проаналізувавши переваги юзабіліті, можна виділити основні помилки 
при проектуванні сайту, яких слід уникати: відсутність чітких цілей та 
покрокових інструкцій; неправильне згрупування та розміщення 
функціональних блоків; непродумана навігація по сайту; надлишкова 
інформативність; перевантаженість ефектами, заставками, графікою та 
рекламою. 

Отже, юзабіліті визначає зручність роботи з сайтом та простоту його 
використання. Для того, щоб користувачу було цікаво та приємно сприймати 
подану інформацію та відвідувати web-сайт частіше, слід дотримуватись 
простих правил створення сайту: інформація повинна бути чітко 
структурованою, відповідною до тематики сайту; навігація має відображати 
інформаційну структуру сайту та бути простою та зрозумілою у 
використанні; кольорова гама не повинна містити занадто яскравих кольорів; 
слід уникати перенавантаження сайту рекламою. Юзабіліті безпосередньо 
впливає на просування сайту в пошукових системах, а також є інструментом 
брендингу та впливає на лояльність відвідувачів.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

На сьогодні функціонування будь-якої організації важко уявити без 
застосування інформаційних технологій, що поступово проникають у всі 
сфери діяльності людини. Наука та техніка розвиваються стрімкими 
темпами, саме тому з’являється можливість здійснення автоматизації 
управління підприємства. Системи автоматизації дають змогу значно 
зменшити витрати фірми, оптимізувати робочі процеси, провести 
ефективніший перерозподіл робочих ресурсів. Саме автоматизація 
забезпечить здійснення обліку, планування, організацію ефективної роботи 
працівників та зниження ризику виникнення можливих помилок на робочому 
місці, а також ролі людського фактору. Тому серед великої кількості наявних 
програмних продуктів, підприємство повинне обрати той, котрий підвищить 
оперативність обробки даних та забезпечить фірму достовірною діловою 
інформацією для прийняття раціональних фінансових та управлінських 
рішень. 

Дослідженням автоматизації управління підприємством займалися такі 
вчені, як І.О. Нетреба, М.М. Бенько, К.Н. Нарібаєв, В.Ф. Палій, 
С.В. Івахненков, М.М. Коцупатрий, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, 
К.Е. Каллас, С.О. Левицька, К. Кастеллані, В.Д. Шквір, М.І. Козак та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності використання 
інформаційних технологій у діяльності організації, а також з’ясування ролі 
автоматизації у підвищенні ефективності функціонування підприємства. 

Вдосконалення управління підприємством неможливе без використання 
новітніх методів та технічних засобів побудови інформаційних систем. Для 
ведення якісної роботи з планування, контролю, оцінки та аналізу 
господарської діяльності підприємства щодо прийняття управлінських 
рішень, потрібно реконструювати його технічну та інформаційну базу на 
основі впровадження автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, автоматизована 
система обліку, контролю та аудиту повинна виконувати наступні функції 
[3, с. 305]: 

− максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів; 
− вирішення контрольних та аудиторських завдань для отримання 
необхідної інформації про можливі відхилення; 
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− отримання комп’ютерних рішень в управлінні підприємством; 
− проведення аналізу та здійснення прогнозів щодо господарсько-
фінансового стану підприємства. 

У цілому усі наявні комп’ютерні програми для автоматизації управління 
підприємства поділяють на декілька груп [2, с. 213]:  

1. Міні-бухгалтерії – програми для бухгалтерії без чіткого поділу 
напрямів роботи облікового апарату (“1С:Бухгалтер Expert” (ЮМ), “Бзмби+”, 
“Инфо-Бухгалтер”).  

2. Універсальні програми – інтегровані програми, що орієнтуються на 
бухгалтерії невеликого розміру, в яких передбачено всі розділи обліку та 
існує можливість створення локальної мережі (“ПАРУС”, “Дебет Плюс”, 
“БЄСТ-2”, “1С:Бухгалтерія”, “Фінанси без проблем”).  

3. Бухгалтерські комплекси – програми, орієнтовані на підприємства з 
кількістю співробітників бухгалтерії 5-6 осіб та передбачають наявність 
конкретного розподілу функцій між ними. Дані програми призначені для 
корпорацій та великих підприємств. Серед них варто виділити: “Моноліт”, 
“ЮСТ-3” “SCALA”, “PLATINUM”.  

4. Автоматизовані робочі місця (АРМ) – програми, що забезпечують 
автоматизацію окремих ділянок бухгалтерського обліку: “Gross Bee”, “Lady 
Fin”, “Интегратор”, “Куб”. 

Усі вищенаведені програмні продукти для автоматизації обліково-
аналітичних процедур, базуються на використанні різноманітних методів 
побудови та функціонування інформаційної системи управління 
підприємством. Особливості такої інформаційної системи залежать від виду 
діяльності та розміру підприємства, його організаційної структури, 
документообігу, використання мережевої обробки даних.  

Одним з провідних розробників систем автоматизації обліку та 
управління підприємством є науково-виробнича фірма «GrossBee», що 
працює з 1993 року. Основний її продукт – система оперативного управління 
підприємством «GrossBee XXI», яка є однією з найбільш оптимальних 
платформ для побудови корпоративних інформаційних систем [4]. Система 
«GrossBee XXI» охоплює всі основні аспекти господарської діяльності: 
постачання, виробництво, збут, оптову й роздрібну торгівлю, 
взаєморозрахунки з постачальниками й покупцями. Використання системи на 
торговельному підприємстві сприятиме підвищенню ефективності роботи 
всіх співробітників підприємства: керівників будь-якого рівня, менеджерів по 
постачанню й реалізації, технологів виробничих ділянок, працівників 
бухгалтерії, складів, торговельних залів і інших підрозділів фірми.  

Дана система містить модуль інтеграції з мережею Інтернет, дозволяє 
отримувати віддалений доступ до окремих її даних за допомогою інтернет-
протоколів. Таким чином підприємство може організувати автоматичну 
публікацію каталогу товарів на корпоративному веб-сайті, прийом on-line 
замовлень, а також обмін даними зі своїми партнерами.  
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Архітектура «клієнт-сервер» системи GrossBee XXI передбачає, що 
зберігання і основна обробка даних виконується спеціальною програмою – 
сервером бази даних. Як правило, база даних знаходиться на окремому, 
спеціально виділеному комп’ютері. Завдяки цьому з обчислювальної мережі 
передаються тільки запити до сервера на виконання певних дій, а також 
результати цих запитів. Така технологія дозволяє значно скоротити 
навантаження на обчислювальну мережу, підвищити швидкодію і надійність 
системи, збільшити кількість одночасно працюючих користувачів. В якості 
сервера БД може використовуватись продукт сімейства InterBase (InterBase, 
FireBird, Yaffil) [1, с. 22].  

Отже, для торговельних підприємств першочерговими для вирішення 
постають завдання щодо підвищення оперативності отримання звітів, 
розробки власної унікальної методології ведення обліку, скорочення витрат 
на ведення, а також підготовку і формування всіх видів звітності. Саме тому 
невід’ємною частиною управління підприємства є автоматизація, яка 
сприятиме оптимізації робочих процесів. Для того, щоб вирішити, який саме 
програмний продукт обрати для автоматизації управління підприємства, 
необхідно врахувати вид діяльності та розмір підприємства, його 
організаційну структуру, наявний документообіг, використання мережевої 
обробки даних.  

Однією з найбільш оптимальних платформ для побудови корпоративних 
інформаційних систем є вітчизняна система оперативного управління 
підприємством «GrossBee XXI». Використання даного програмного продукту 
допоможе підприємству вести детальний облік всіх фактів господарської 
діяльності підприємства, здійснювати підготовку оперативної інформації для 
прийняття управлінських рішень, наочно зобразити процес створення та 
обліку виробу, підвищити ефективність роботи всіх співробітників 
підприємства, а також налаштувати систему для будь-якого підприємства, 
замінюючи пропоновані нею модулі. 
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ВИКОРИСТАННЯ EX-POST ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ 
РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В УКРАЇНІ  

 
Банківська система є одним із найважливіших елементів вітчизняної 

економіки. Для прийняття раціональних управлінських рішень в банківській 
сфері існує практика здійснення прогнозування показників на майбутнє, 
адже в умовах постійної нестабільності банківського сектору важливо 
передбачити можливі вигоди та втрати банку,  прорахувати сценарії виходу 
із кризової ситуації, визначити важливі пріоритети та нові джерела залучення 
коштів для підтримки платоспроможності банківської установи.  

Кризові явища у фінансовій системі України загострили цю проблему 
ще більше. Тому пошук шляхів оптимального формування та подальшого 
використання ресурсної бази банків є актуальною проблемою сьогодення. 
Від оптимальної ресурсної бази комерційних банків залежать такі важливі 
показники їх діяльності як рентабельність та ліквідність, тому проблема 
формування та ефективного використання ресурсної бази банків вимагає 
подальшого дослідження. Прогнозування дає можливість вирішити низку 
проблем, тому воно набирає все більшої актуальності в банківській сфері в 
умовах сучасної соціально-економічної ситуації  в країні.  

Формування ресурсної бази комерційних банків є одним 
із найважливіших завдань для забезпечення економічного зростання. 
Банківська система має володіти сукупністю ресурсів достатніх як для 
кредитування поточних потреб суб'єктів господарської діяльності, так і для 
розвитку інвестиційної діяльності, формування відповідних резервів і 
підтримки власної ліквідності. Обсяг фінансових ресурсів визначає попит на 
фінансовому ринку й безпосередньо впливає на розмір процентних ставок як 
за пасивними, так і за активними операціями [1, с. 792]. 

Структура ресурсів банку визначає його політику у формуванні ресурсів 
[2]. Розглядаючи напрями ресурсної політики банку, слід зазначити, що вони 
пов’язані з акумуляцією банківських пасивів (депозитів, запозичених та 
власних коштів) і трансформацією цих пасивів у кредити й інвестиції. 
З’ясування динаміки формування ресурсної бази, її складу і структурних 
зрушень є актуальним і важливим етапом для розробки та прийняття 
управлінських рішень. 

Негативний вплив на банківську діяльність мають низькі доходи 
населення, незадовільний фінансовий стан позичальників вимагає створення 
значних резервів, що в умовах відсутності відносно стабільних джерел 
надходження ресурсів ускладнює формування ресурсної бази комерційних 
банків. 
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Розглянемо динаміку пасивів банківської системи України протягом 
2011–2015 рр. (табл. 1). Згідно з принципами бухгалтерського обліку в 
банках їхні фінансові ресурси поділяють на зобов’язання і власний капітал. 
Власне, за таким критерієм і публікуються дані про діяльність банків 
України. 

Таблиця 1 
Динаміка пасивів банківської системи України за 2011-2015 рр.[3] 

Показник, млрд. грн. 2011 2012 2013 2014 2015 
Власний капітал 155,5 169,3 192,6 148,0 103,7 
Зобов’язання 898,8 957,9 1085,5 1168,9 1150,7 
Усього пасивів 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 1254,4 

 
Аналіз табл. 1 свідчить, що динаміка пасивів коливається. Найбільшого 

значення показник досяг у 2014 р., найменшого – у 2011 р.  
За 2011-2013 рр. банки наростили власний капітал, коли починаючи з 

2014 р. показник йде на спад. Значний приріст власного капіталу 
українськими банками в останні часи вказує на позитивну динаміку, але все 
одно капітал наших банків на багато менший за капітал зарубіжних. Тому 
його нарощування має бути одним із пріоритетних завдань кожного 
комерційного банку. 

Протягом 2014-2015 рр. вітчизняні банки зіштовхнулася з найтяжчою 
кризою, яка завдала значного удару по довірі до банківської системи та її 
регулятора. В 2013 р. в банківському секторі спостерігається прибуток на 
суму 1436 млн. грн., але в 2014 р. він отримав негативний фінансовий 
результат. Варто відмітити, що станом на 01.01.2014 кількість банків, які 
мають ліцензію НБУ становила 180 одиниць, де в наступному році їх 
кількість зменшилась до 163 од.  

В 2015 р. збитки діяльності банків збільшились порівняно з попереднім 
роком на 13634 млн. грн. або на 25,7% [3].  

Однак, економіка країни у 2015 р. почала відновлюватись і, враховуючи 
тенденції минулого, розглянемо прогноз динаміки обсягів пасивів 
комерційних банків України, шляхом здійснення ex-post прогнозування 
(рис. 1).  

1054,31127,21278,1 1316,91254,41383,151442,141501,131560,121619,11y = -0,7252x2 + 66,967x + 1013,3
R² = 0,9536

0

500

1000

1500

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
Рис. 1. Розрахунок прогнозного обсягу пасивів банків  
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Наголосимо, що активною була діяльність Національного банку України 
щодо рефінансування упродовж 2014-2015 рр. Значна девальвація 
національної грошової одиниці, ажіотажний попит на валюту, нестабільна 
політична ситуація в країні спричинили паніку серед населення, призвели до 
відтоку депозитних коштів з банківської системи, внаслідок чого переважна 
більшість банківських установ відчували проблеми із платоспроможністю і 
були не здатні виконувати свої зобов’язання. У таких умовах Національний 
банк України з метою підтримання ліквідності банківських установ наддав 
кредити рефінансування станом на 01.01.2016 р. на суму 61,4 млрд. грн., що 
лише на 3 млрд. грн. менше, ніж у кризовому 2008 р. (64,4 млрд. грн.) [2]. 

Відмітимо, що скорочення обсягів рефінансування в 2015 р. сприяло 
стабілізації на валютному ринку та змусило банки більш ефективно 
управляти залученими вкладами населення та стимулювало банки до 
розробки нових депозитних продуктів. В цілому рівень ліквідності 
банківської системи України в 2015 р. має тенденцію до зростання та 
стабілізації, що вказує на поступовий вихід із системної кризи ліквідності. А 
продовження практики Національного банку України щодо виводу 
неплатоспроможних банків з ринку сприятиме оздоровленню всієї 
банківської системи України, що і підтверджує здійснений прогноз [3]. 

Основними причинами зниження ліквідності банківської системи 
України протягом досліджуваного періоду є: масовий відтік депозитів, 
неефективні адміністративні рішення, зростання недовіри до банківської 
системи, девальвація національної грошової одиниці, зростання проблемних 
кредитів та неефективний менеджмент активів та пасивів окремих 
банківських установ та загальний кризовий стан економіки держави. 

Отже, перед державою постає проблема вибору оптимальної грошово-
кредитної політики, яка б змогла забезпечити повне відновлення банківської 
системи в цілому шляхом  наступних заходів: активне залучення іноземного 
капіталу в банківський сектор, підвищення довіри населення до банківських 
структур, збільшення власної ресурсної бази, зменшення зовнішніх 
зобов’язань банків, підвищення платоспроможності кредитора та 
позичальника,  
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АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКОНОМІЦІ 
 

В умовах ринкової економіки ризик – ключовий елемент 
підприємництва, а підприємець, який вміє вчасно ризикувати, найчастіше 
отримує високий прибуток. Економічна діяльність в умовах ринкових 
відносин, жорсткість конкурентної боротьби, політична та економічна 
нестабільність зумовлюють надзвичайну актуальність проблеми 
ідентифікації, оцінки та управління підприємницькими ризиками.  

Значний внесок у теорію ризику зробили такі зарубіжні та вітчизняні 
вчені, як Б. Койлі, Б. Райзберг, Т. Райс, Л. Севідж, М. Фрідмен, Й. Шумпетер, 
А. Альгін, В. Буянов, П. Верченко, В. Вітлінський, Л. Временко, 
В. Гранатуров, В. Кочетков та інші. Значний внесок у становлення й розвиток 
методів ідентифікації, оцінки, аналізу управління ризиками зробили 
Г. Н. Белоглазова, А. В. Бєляков, Е. Дж. Долан, Р. Котлер, К. Д. Кємпбелл, 
О. І. Лаврушин, Е. М. Морсман, А. М. Полард, Е. Рид, П. С. Роуз, В. Г. Севру, 
Ю. А. Соколов та інші.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних напрямків аналізу 
та управління ризиками на підприємстві. 

Ризик як поняття зустрічається у багатьох економічних, суспільних та 
природничих науках, при цьому кожна з них має власні цілі та методи 
дослідження ризику. Сучасна економічна наука представляє ризик як 
ймовірну подію, в результаті настання якої можуть відбутися позитивні, 
нейтральні або негативні наслідки. Якщо ризик припускає наявність як 
позитивних, так і негативних результатів, він відноситься до спекулятивних 
ризиків. Якщо ж внаслідок реалізації ризику можуть настати негативні 
результати або їх може не бути зовсім, такий ризик іменується чистим 
[3, с. 23]. 

Варто зазначити, що управління і ризик – взаємопов'язані компоненти 
економічної системи. Найкращі шанси досягти успіху виникають, коли 
підприємець має здатність приймати і реалізовувати нестандартні рішення, 
гнучко змінювати стратегію і тактику поведінки у виробництві, комерції та 
маркетингу тощо. Досвідчений підприємець при прийнятті ризикового 
рішення може інтуїтивно користуватися рядом підказаних практикою 
підходів і прийомів. Однак, необхідно спиратися на методологію і науково 
обґрунтовані організаційні алгоритми управління ризиком. 

Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення, в природі 
якого закладена певна ступінь ризику, може бути виявлена шляхом його 
аналізу та оцінки. Інакше кажучи, для ефективного управління 
підприємством необхідно не тільки знати про можливе існування деякого 
абстрактного ризику, а й потрібно провести його якісний і кількісний аналіз.  
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Головне завдання якісної оцінки ризику – визначити можливі види 
ризику, оцінити ступінь їх небезпеки і виділити чинники, що впливають на 
рівень ризику. Результати якісного аналізу слугують вихідною інформацією 
для подальшої кількісної оцінки [1, с. 72]. 

Метою управління економічними ризиками є отримання максимально 
можливої величини прибутку при оптимальному співвідношенні величини 
прибутку і ризику. Звідси, весь процес управління ризиком або процес дії 
суб'єкта на об'єкт управління, повинен відбуватися відповідно до названої 
мети. Досягнення поставленої мети вимагає глибокого аналізу чіткої 
постановки самого процесу управління ризиком підприємницької діяльності. 
Даний процес повинен включати, на наш погляд, ряд взаємозв'язаних, 
послідовних етапів. 

Перший етап, який співпадає із завершальною процедурою оцінки 
ризику. На цій стадії кожна альтернатива оцінюється з погляду величини 
ризику. Далі здійснюється ранжування всіх виявлених альтернатив 
вирішення даної проблеми по ступеню прийнятності ризиків, і виявленню 
таких варіантів, в яких величина ризику є соціально-економічно прийнятною.  

Другий етап – стадія розробки і ухвалення законів, нормативних актів, 
інструкцій, ухвал, які повинні забезпечити реалізацію вибраної ризикової 
альтернативи; передбачити заходи по зниженню ризику і рішенню питання 
про право і відповідальність за ризик.  

На третьому етапі здійснюється розробка конкретних заходів, 
орієнтованих на нейтралізацію або мінімізацію можливих неадекватних 
наслідків ризику, вибір методів управління ризиками і їх здійснення. Для 
того, щоб зі всіх можливих методів управління вибрати найбільш 
відповідний даній ситуації і вирішуваній проблемі, необхідно ввести певні 
обмеження. Такими обмеженнями можуть бути: ресурсні умови фінансової 
стійкості, техніко-технологічні можливості, кадрові та інші.  

Найважливішим етапом процесу повинна стати розробка організаційних 
і оперативних процедур попереджувального характеру. Ці процедури 
повинні містити конкретні рекомендації для осіб, що приймають і 
реалізовують ризиковані рішення при виникненні несприятливих наслідків в 
ході здійснення конкретного економічного, фінансового, комерційного 
завдання. Важливість розробки процедур пояснюється тим, що запізніле 
реагування на негативні наслідки ризиків, що з'являються, практично завжди 
веде до виникнення нових труднощів, ускладнення проблем, додаткових 
втрат.  

П’ятий етап полягає в контролі за виконанням методів управління 
ризиками і їх коректування в процесі реалізації. Необхідний постійний і 
дієвий контроль за реалізацією методів управління в цілях зниження 
непотрібних втрат і, якщо можливо, заміна методу, який став для 
використання недоцільним, на інший, який здатний нейтралізувати негативні 
наслідки ризиків.  
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Оцінка результатів управлінської дії є шостим етапом, на якому для 
точного аналізу і оцінки результатів управління ризиком необхідно чітко 
налагодити систему отримання достовірної інформації. Вона дозволяє 
здійснювати стандартні процедури фінансово-економічного аналізу 
господарської діяльності і зіставляти рівень отриманого збитку [3, с. 112]. 

Завершальним етапом є аналіз вирішення проблеми ризику в цілому і 
аналіз нової ситуації ризиків. На цій стадії визначається чи сприяли вибрані 
методи і заходи щодо зниження ризиків вирішенню основної проблеми, що 
стоїть перед підприємством у ситуації ризику.  

Таким чином, в основу управління ризиком покладено цілеспрямований 
пошук і організацію роботи щодо зниження ризику, одержання і збільшення 
віддачі в нестабільній господарській ситуації. Сучасному етапу розвитку 
економіки характерні динамічність і суперечливість ринкових перетворень, 
зміни економічної ситуації, посилення чи послаблення конкурентної 
боротьби або спади ділової активності та низка інших факторів 
невизначеності. 
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Однією з загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його 

трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі 
широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
усі сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави. Серед множини 
сучасних ІКТ, що визначають цей прогрес, особливе місце займає технологія 
“електронного урядування”, ефективність впровадження якої залежить від 
багатьох чинників політичного, соціального, економічного, інформаційного, 
науково-методичного, організаційного, нормативно-правового тощо 
характеру. Без врахування цих факторів, визначення їх пріоритетності, 
взаємозв’язків не можливе формування науково обґрунтованої державної 
політики та здійснення державного управління з реалізації “електронного 
урядування” та в цілому розвитку інформаційного суспільства в нашій країні. 
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Різні підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
органів влади та впровадження системи електронного уряду в державне 
управління обґрунтовуються окремими українськими дослідниками 
(О. Баранов, О. Голобуцький, М. Демкова, Д. Дубов, С. Дубова, 
О. Ємельяненко, П. Клімушин, І. Клименко, І. Коліушко, Н. Коритнікова, 
І. Куспляк, К. Линьов, Ю. Машкаров, О. Орлов, В. Пархоменко, Г. Почепцов, 
А. Семенченко, С. Чукут, О. Шевчук та ін.). На наш погляд, проблема 
формування та реалізації ефективної державної політики розвитку 
інформаційного суспільства недостатньо досліджена, насамперед, щодо 
раціонального застосування механізмів самоорганізації та саморегуляції в 
процесах впровадження електронного урядування в умовах фінансово-
економічної кризи та інших негативних факторів. 

На сьогодні існують різні погляди щодо визначення терміну 
«електронне врядування». М. Фінгер та Дж. Пеко виділили три основні 
підходи до його тлумачення. Згідно першого, електронне врядування 
ототожнюється лише із задоволенням потреб громадян за допомогою 
надання послуг через Інтернет. Такий підхід є достатньо обмеженим та 
характерним для країн, в яких електронне врядування знаходиться на 
початковому етапі розвитку. Другий підхід трактує електронне врядування як 
специфічну форму співпраці між громадянами, приватним сектором та 
державою як у виробленні політики, так і в наданні послуг. Третій визначає 
електронне врядування як набір певних інструментів для демократизації 
суспільства. Таке тлумачення є досить широким, саме тому невизначеним [1]. 

Концептуальні засади державної політики у сфері інформатизації, 
розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування визначено, 
насамперед, у низці таких законодавчих актів, як закони України «Про 
інформацію» (2011 р.), «Про Національну програму інформатизації» 
(1998 р.), «Про доступ до публічної інформації (2011 р.), «Про захист 
персональних даних» (2011 р.), «Про адміністративні послуги» (2012 р.), 
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 
(1994 р.), «Про електронний документ та електронний документообіг» 
(2004 р.), «Про електронний цифровий підпис» (2004 р.) тощо. 

Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток електронної 
демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних 
державних послуг, відкритості та прозорості влади для людини та 
громадянина, громадських організацій, бізнесу. При цьому мова йде не про 
інформатизацію наявної системи державного управління, а про використання 
можливостей ІКТ для переходу до держави, орієнтованої на задоволення 
потреб людини та громадянина, що передбачає: 

- підви щення якості та доступності державних послуг для людини та 
громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; 

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, 
забезпечення контролю за результативністю діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного 
рівня інформаційної безпеки; 
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- забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та 
надання можливості безпосередньої участі людини і громадянина та 
інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та експертизи 
проектів рішень, які приймаються на всіх рівнях державного управління [2, 
c. 15] . 

Перевагами електронного урядування в Україні можна назвати такі:  
- реалізація права громадян на доступ до відкритої державної 

інформації;  
- доведення до громадськості об’єктивної і достовірної інформації про 

діяльність органів державної влади; взаємодія і постійний діалог держави з 
громадянами, громадськими організаціями та бізнесовими структурами; 

- суспільний контроль за діяльністю державних органів і організацій; 
- удосконалення системи державного управління;  
- оптимізація структури державного апарату;  
- зниження фінансових і матеріальних витрат на забезпечення 

державного апарату. 
Щодо недоліків, то до них можна віднести наступні: дефіцит 

фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів; відсутність 
«політичної волі»; відсутність розуміння як з боку громадян, так і з боку 
представників влади у нагальності використання системи електронного 
врядування; цифрова нерівність; відсутність досконалої нормативно-правової 
бази; низька комп’ютерна грамотність населення; відсутність мотивації у 
громадян брати активну участь в управлінні та пропонувати власні проекти, 
що пояснюється недовірою населення до інновацій, пропонованих владою, і 
невірою у значення власної ролі у прийнятті рішень; повільні темпи 
реорганізації адміністративного апарату; низька купівельна спроможність 
населення; консерватизм і бюрократизм чиновників; некоординованість 
проектів, що призводить до дублювання заходів та, як наслідок, до 
неефективного використання ресурсів по кожному з них [3, c. 97]. 

Незважаючи на недоліки електронного урядування можна окреслити і 
його можливості: безперервність надання державних послуг громадянам та 
бізнесу (електронне урядування працює 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень, 365 днів на рік); зміцнення довіри з боку громадян до держави та її 
політики; розширення можливості електронної участі громадськості; вільний 
доступ до публічної інформації, офіційних документів; підвищення 
конкурентоспроможності приватних компаній; спрощення різних офіційних 
процедур; більш ефективне використання ресурсів; можливість подолати 
корупцію; зменшення кількості канцелярської тяганини; можливість зміни на 
краще думки населення щодо якості адміністративних послуг; підвищення 
довіри громадян до уряду; підвищення ефективності роботи управлінського 
апарату [4, c. 80]. 
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Співставляючи наявні дані, дістаємо висновку, що система електронного 
врядування є перспективною та багатообіцяючою. Вона має значно більше 
переваг, ніж недоліків, та несе більше потенційних можливостей, ніж загроз. 
На даний час багато громадян нашої країни вже мають вільний доступ до 
Інтернету та вільно володіють ПК. Але все ж таки основні проблеми лежать у 
правовій регламентації надання електронних державних послуг фізичним та 
юридичним особам. Необхідно чітко законодавчо визначити загальні умови 
надання таких послуг, а також особливості при наданні комплексних 
електронних державних послуг, які потребують об’єднання зусиль декількох 
органів влади, упорядкувати, регламентувати і стандартизувати цей процес. 
Особливу увагу треба приділити забезпеченню законодавчих гарантій 
надання таких послуг.  

Для того щоб система електронного врядування була ефективною та 
реально «запрацювала», спочатку слід створити усі необхідні умови для її 
функціонування, тобто забезпечити нагальні для її впровадження ресурси 
(фінансові, кадрові, матеріально-технічні тощо); вдосконалити існуючі 
нормативно-правові документи з питань електронного врядування й 
інформаційного суспільства та розробити нову нормативно-правову базу для 
регламентованого функціонування інформаційного простору; вивчити досвід 
інших країн світу з питань впровадження електронного врядування та із 
залученням науковців та висококваліфікованих спеціалістів розробити 
програму застосування іноземного досвіду до українських реалій. Фактором, 
який значно полегшує можливість реалізації системи електронного 
врядування в Україні, та суттєвою перевагою є те, що серед зацікавлених 
сторін у впровадженні електронного врядування є всі три сектори 
суспільства, отже, це значно ефективніше допоможе впроваджувати 
електронне урядування в Україні. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Математичні методи та моделі щодо дослідження та управління 
фінансово системами дозволяють вивчати економічні явища та процеси, а 
також покращувати обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

Вибір можливого варіанту розвитку підприємства – складне і 
відповідальне завдання для фінансових менеджерів підприємства. 

Принципи фінансового планування – це вихідні правила формування і 
обґрунтування планів (та прогнозів) з погляду їх доцільності, системності, 
структури, логіки, організації розробки. З метою розробки найбільш 
оптимального сценарію розвитку підприємства у процесі фінансового 
планування використовують різні методи. Основними з них є: балансовий 
розрахунково-аналітичний та нормативний методи [2]. 

Балансовий метод полягає в тому, що балансуються не тільки підсумкові 
показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються 
конкретні джерела покриття (рис. 1). Застосовується при прогнозі 
надходжень і виплат їх грошових фондів, квартального плану доходів та 
витрат, платіжного календаря та ін. 

 
                          +                          =                         + 
                 

Рис. 1. Загальна формула балансового методу планування 
Основними характеристиками цього методу є: 
– планомірне встановлення ресурсних і вартісних пропорцій; 
– вивчення функціональних адитивних зв’язків; 
– перевірка повноти та правильності зроблених розрахунків у 

факторному аналізі (загальна зміна результативного показника повинна 
дорівнювати сумі змін за рахунок окремих факторів); 

– перевірка правильності розрахунків, зроблених за допомогою інших 
спеціальних аналітичних методів [1]. 
Розрахунково-аналітичний метод базується на тому, що планові показники 
розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових показників, які 
беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді. Норму оборотних 
коштів (НОК) визначають таким чином (1): 

,
факт

факт
ОК В

ЗНОКН −
=      (1) 

де фактОК – середні (за попередні 3-5 років) фактичні запаси оборотних 
засобів, грн.; 
ЗН  – сума зайвих і непотрібних запасів, грн.; 
фактВ  – середній обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за той самий період, грн. [3] 

Залишок на 
початок року 

Надходження Вибуття Залишок на 
кінець року 
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Різновидами цього методу є:  
- аналітичний і коефіцієнтний метод, який дуже трудомісткий, але 

дозволяє найбільш точно розрахувати потребу підприємства в оборотних 
коштах; 

- метод прямого рахунку передбачає обґрунтований розрахунок запасів 
по кожному елементу оборотних коштів з урахуванням усіх змін у рівно 
організаційно-технічного розвитку підприємства.  

Нормативний метод полягає в тому, що на основі встановлених норм та 
техніко-економічних нормативів (ставки податків, ставки тарифів, зборів та 
внесків, норми амортизаційних відрахувань, норми оборотних коштів) 
розраховується потреба господарського суб'єкта у фінансових ресурсах та 
визначаються джерела цих ресурсів.  

Основними характеристиками цього є: 
– наявність норм споживання ресурсів (витрат) і облікових цін на ці 

ресурси в процесі діяльності підприємства;  
– впровадження прогресивних технологій та автоматизації виробництва; 
– метод може бути рекомендований в основному для «відсікання» явно 

неприйнятних рішень, а оцінку рішень, що залишилися, треба проводити 
іншими методами. 

Як бачимо, методи фінансового планування – це конкретні способи і 
прийоми планових розрахунків, які не можливі без використання 
математичних знань. Вони дають можливість порівняти різноманітність 
сценаріїв розвитку фінансів підприємства. Планування дозволяє розглянути 
можливі альтернативні розробки фінансової стратегії, які забезпечують 
досягнення підприємством стабільного стану на ринку і міцного фінансовою 
становища.  
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ 
 
Продуктивність – це показник трудової діяльності працівників. 

Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати 
часу на виробництво одиниці продукції. Вимірювання продуктивності праці 
має ґрунтуватися на розумінні її економічного змісту та визначенні 
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показників, які можуть характеризувати рівень продуктивності праці у часі і 
просторі.  

Продуктивність можна визначати на рівні суспільства, регіону, галузі, 
підприємства, організації, цеху, виробничої дільниці, бригади та окремого 
працівника [1]. 

Виробіток (В) – це кількість виробленої продукції за одиницю часу, або 
кількість продукції, що припадає на одного робітника за рік, квартал, місяць. 
Він визначається так:         

,
T

O
B прод.=       (1) 

де Опрод. – обсяг виробленої продукції;  
Т – затрати робочого часу. 
Залежно від одиниць виміру обсягу продукції і затрат праці, на 

підприємстві виробіток вимірюється: натуральними, умовно-натуральними  
та вартісними показниками. 

Трудомісткість (Т) – характеризує затрати часу на одиницю продукції 
(обернена до виробітку) і визначається за формулою: 

.
.продO

TTp =      (2) 

Чим більший виробіток продукції за одиницю часу, або чим менші 
затрати часу на одиницю продукції, тим вищий рівень продуктивності праці. 
Проте відсоток підвищення виробітку не рівнозначний відсотку зниження 
трудомісткості. Співвідношення між ними можна виразити таким чином: 

Збільшення норми виробітку (δ , у %) визначається за формулою: 

,
100
100

a
a

−
⋅

=δ       (3) 

де а – зменшення норми штучного часу (трудомісткості), %. 
Зменшення норми штучного часу (трудомісткості) (у %) визначається за 

формулою:  

.
100
100

δ
δ
+
⋅

=a       (4) 

Залежно від способу визначення обсягів виробленої продукції, 
розрізняють натуральний, трудовий і вартісний методи вимірюванні 
продуктивності праці [4]. Більш детально ми зупинимось вартісному методі.  

Вартісний метод дозволяє порівняти різнорідну продукцію з витратами 
на її виготовлення як на окремому підприємстві або галузі, так і економіки в 
цілому. У зв’язку з цим вартісний метод застосовується на всіх етапах 
планування та обліку як на галузевому, так і на територіальному рівнях. 

При цьому використовують такі вартісні показники обсягу продукції: 
- валова продукція: характеризує загальний обсяг виробничої діяльності 

підприємства та включає всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від 
ступеня її готовності. Вона визначається за формулою: 
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( ),)( пкпк IIНЗВНЗВТПВП −+−+=    (5) 

де НЗВк, НЗВп - незавершене виробництво на кінець і на початок 
періоду, грн.;  

Ік, Іп - інструмент, запчастини та інша продукція для власних потреб на 
кінець, і початок періоду, грн.; 

- товарна продукція: характеризує обсяг продукції, що надходить у 
народногосподарський обіг та включає готову продукцію, послуги, ремонті 
роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і 
запчастини, призначені для реалізації на сторону, капітальне будівництво для 
непромислових господарств свого підприємства, роботи, пов'язані з 
освоєнням нової техніки, тару, що не входить в гуртову ціну виробу. Товарна 
продукція обчислюється за формулою: 

, TП
n

1

PЦN i
i

i +⋅= ∑
=

     (6) 

де П - кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві,  
Ni - обсяг випуску і-го виду продукції в натуральних одиницях,  
Ці - оптова ціна і-го виду продукції, грн.,  
Р - вартість робіт і послуг на сторону, грн.; 
- реалізована продукція: відрізняється від товарної на суму 

підготовленої до реалізації, але не реалізованої продукції і включає 
продукцію, яка відвантажена споживачу і за яку надійшли кошти на рахунок 
підприємства-продавця або мають надійти у зазначений термін. Вона 
визначається так: 

( ) ( ),кпкп ВВГГТПРП −+−+=     (7) 
де Гп, Гк - залишки готової нереалізованої продукції на початок і кінець 

періоду,  
Вп, Вк - відвантажена неоплачена продукція на початок і кінець періоду 

[2]; 
- чиста продукція: характеризує новостворену вартість, це різниця між 

обсягом валової продукції та витратами на сировину, матеріали, 
напівфабрикати, паливо, енергію амортизаційні відрахування і обчислюється 
за формулою:                                 

,МТПЧП −=      (8) 
де М - прямі та прирівнювані до них витрати на річний обсяг випуску 

продукції; 
- умовно-чиста продукція: використовується у галузях з високим рівнем 

технічної оснащеності; вона містить крім зарплати з нарахуваннями, 
прибуток та суму амортизаційні відрахування. Цей показник обчислюється за 
формулою:  

,АЧПУЧП +=      (9) 
де А - сума амортизаційних відрахувань за відповідний період; 



63 

- нормативно-чиста продукція: визначається множенням обсягу випуску 
кожного виду продукції в натуральному вимірнику на норматив чистої 
продукції та складанням одержаних результатів, її можна визначити так: 

,
1
∑
=

⋅=
п

і
iЧПi NННЧП     (10) 

де iN - обсяг випуску і-го виду продукції в натуральних одиницях,  
ЧПіН  - норматив чистої продукції (вартість обробки одного виробу) на і-й 

виріб, який обчислюється за формулою:     

( ) ,1.. нзроснЧПi ПКЗН ++⋅=     (11) 

де ..роснЗ - заробітна плата основних виробничих робітників з 
відрахуваннями на соціальне страхування,  

Кз - коефіцієнт, який обчислюється як відношення суми заробітної плати 
працівників, зайнятих обслуговуванням і управлінням виробництва до суми 
заробітної плати основних виробничих в робітників,  

нП - нормативний прибуток [3]. 
Таким чином, математичні методи відіграють у ринковій економіці 

важливу роль і дозволяють ефективно провести вимірювання продуктивності 
праці на всіх її рівнях.  
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ОГЛЯД СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
DOCSVISION 

 
Діяльність великих підприємств, банків, державних організацій і 

багатьох інших структур незмінно супроводжується великим обсягом 
оброблюваних документів, тому вони залишаються головними 
користувачами систем електронного документообігу. 

Електронний документообіг –  сукупність процесів створення, 
оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 
використання та знищення електронних документів, які виконуються із 
застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 
факту одержання таких документів [1].  
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Системи електронного документообігу (СЕД) – програмні засоби для 
створення документів, їх обробки, передачі, зберігання, узгодження та інших 
операцій, що реалізуються з використанням інформаційно-
телекомунікаційних мереж. У СЕД відслідковуються створення і внесення 
змін в документи, терміни їх виконання, маршрути руху документів, 
контролюються версії, oхоплюється весь цикл діловодства – від постановки 
завдання на створення документа до його збереження в архів. При 
впровадженні СЕД враховуються організаційно-штатна структура 
підприємства, а також можливість її масштабування і інтеграції з іншими 
корпоративними системами [2]. 

На сьогодні ринок продуктів електронного документообігу стрімко 
розвивається. Розробляється та впроваджується нове, більш прогресивне 
програмне забезпечення, завдяки якому діяльність підприємств переходить 
на якісно новий рівень. І вибір тієї чи іншої категорії систем електронного 
документообігу повинен виходити з тієї мети та завдань, які є головними для 
підприємства. Правильний вибір допоможе прискорити діловодні процеси та 
позитивно вплинути на діяльність підприємства. 

Найпопулярнішими на ринку України системами електронного 
документообігу є: Documentum, LanDocs, DocsVision, «Дело», «БОСС-
Референт», Docs Fusion, Docs Open, Optima Workflow, «M.E.Doc IS», «1С: 
Документооборот», «Парус – Канцелярія».  

Скоротити часові та грошові витрати, зробити управління 
безпомилковим і оперативним, надавши при цьому серйозні конкурентні 
переваги, дозволяє корпоративна система документообігу DocsVision.  

Обов’язковою вимогою до корпоративної системи електронного 
документообігу є достатня для тисяч користувачів продуктивність і 
підтримка розподілених багато-серверних рішень, а так само наявність 
засобів створення єдиного електронного архіву організації. СЕД так само 
повинна забезпечити керівників і менеджерів компанії зручними 
інструментами фіксації розпоряджень і контролю виконавської дисципліни в 
процесі електронного документообігу. 

Корпоративна редакція DocsVision з набором додаткових модулів і 
додатків повністю відповідає цим вимогам, що доведено рядом найбільших 
впроваджень в організаціях з більш ніж 10 тис. робочих місць. Гнучкість 
платформи DocsVision, наявність підсистеми управління процесами, готових 
додатків і партнерських рішень, що допускають глибокі настройки, в тому 
числі силами замовника, робить DocsVision вдалим вибором для середнього 
підприємства. Основою рішень для середніх підприємств є розширена 
редакція DocsVision, в якій доступні будь-які функціональні модулі.  

Багато невеликих підприємств не потребують складних систем 
автоматизації для управління документами. Вони виявляються занадто 
дорогими і занадто складними. Для них можна використати базову редакцію 
DocsVision з вбудованим додатком «Управління документами» і набором 
готових додатків, з якого можна вибрати і придбати тільки необхідні. Нехай 
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електронних документів небагато, але вони будуть в повному порядку [3]. 
Головними перевагами системи DocsVision є: 
− зручна і проста настройка інтерфейсу системи; 
− можливість модифікації і налаштування власних рішень на базі 

DocsVision; 
− можливості масштабування системи; 
− набір готових рішень з управління документами і бізнес-процесами; 
− гнучкий і зручний інтерфейс системи;  
− різноманітні варіанти реалізації робочих місць користувача; 
− наявність вбудованих засобів захисту інформації; 
− цілодобова технічна підтримка користувачів [3]. 
Система DocsVision орієнтована на роботу з документами і бізнес-

процесами підприємства, а також містить механізми інтеграції з іншими 
інформаційними системами. 

Зокрема, у 2011 році здійснено впровадження та налаштування системи 
електронного документообігу на платформі DocsVision у виконавчих органах 
Вінницької міської ради. В рамках цього проекту, СЕД на базі DocsVision 
дозволила створити єдиний інформаційний простір в організації, який 
забезпечив користувачам скорочення тимчасових витрат на маршрутизацію 
документів, їх обробку, пошук і узгодження. Оперативний контроль 
виконання доручень і контроль над станом документообігу дозволив 
збільшити прозорість бізнес-процесів і, тим самим, підвищив ефективність 
діяльності установи в цілому. А з літа 2014 року до системи електронного 
документообігу міської ради DocsVision були підключені житлово-
експлуатаційні підприємства міста Вінниці. Така новація у їхній роботі 
сприяє більш оперативному реагуванню на звернення громадян та чітко 
контролює терміни їх виконання.  

Платформа DocsVision побудована в сучасній трирівневій архітектурі 
«Клієнт – Сервер додатків – Сервер баз даних». Це збалансований комплекс, 
що має [3]: 

− платформу – основу для створення і роботи найбільш різних 
рішень; 

− додатки – готові рішення для швидкого впровадження типової 
функціональності; 

− конструктори – засоби швидкої розробки і модифікації прикладних 
рішень; 

− додаткові модулі – засоби розширення технічних можливостей. 
Платформа Docsvision розроблена для роботи з Microsoft SQL Server в 

якості базового сховища інформації. Як системи маршрутизації документів 
може використовуватися як Microsoft Exchange Server, так і будь-яка система 
електронної пошти, що підтримує протокол SMTP. Основний сервер додатків 
Docsvision працює під управлінням Microsoft Internet Information Server [2]. 

Серед клієнтських додатків може використовуватися як Internet Explorer, 
так і Microsoft Outlook. Додатки DocsVision можуть бути вбудовані в 
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Microsoft Office SharePoint Server. Для забезпечення достовірності і 
незмінності документів, необхідних для їх юридичної значущості, 
реалізована підтримка простого, посиленого та кваліфікованого 
електронного підпису. 

DocsVision не є галузевої платформою – система успішно впроваджена 
більш ніж в 40 галузях, серед них: фінансова, страхова, банківська сфера, 
торгівля, харчова промисловість, легка промисловість, машинобудування, 
державне управління, агропромисловий комплекс. Серед повного списку 
впроваджень замовник може знайти те рішення, яке йому потрібно.  

Отже, впровадження системи DocsVision на підприємствах та в 
організаціях сприятиме підвищенню прозорості роботи співробітників і 
керованості процесами компанії, забезпеченню контролю роботи з 
документами і проходження бізнес-процесів, мінімізації ризиків невиконання 
завдань і втрати важливих документів, скороченню термінів узгодження 
документів і виконання бізнес-процесів, підвищенню виконавської 
дисципліни, економії на витратних матеріалах, зберіганні, і переміщенні 
документів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 
 

Теперішній світ живе в епоху деяких змін, що трапляються у наші дні 
значно швидше, ніж раніше. Ускладнилися та посилилися взаємозв’язки і 
взаємозалежності всіх сторін соціально-економічного життя. Продовжується 
процес переосмислення людських цінностей, переогляду та змін особистої 
орієнтації. Обставини і час кинули виклик сучасному людству. 

Стрімкий розвиток прогнозування, який є характерним для всіх 
розвинутих країн, а особливо для США та Японії, що почався вже у другій 
половині минулого століття і був зумовлений необхідністю удосконалення 
регулювання на всіх рівнях управління з урахуванням постійної зміни 
ситуації. Значна увага економічному прогнозуванню в останній час 
приділяється, звичайно ж, і в Україні, про що свідчить прийнятий Верховною 
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Радою Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм 
економічного і соціального розвитку України» [1]. Даний закон передбачає 
створення прогнозування, щодо економічного та соціального розвитку 
України, як засіб обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії для прийняття 
конкретних управлінських  рішень органами правління на всіх рівнях. 

Важливо зазначити, що вагомий вклад у розвиток теорії та практики 
методу експертних оцінок внесли такі українські вчені, як: В.М. Глушков, 
С.М. Ямпольський, Г.М. Добров, М.В. Михалевич, Ф.М. Хилюк, В.М. Геєць, 
Г.М. Гнатієнко тощо. Також вони розглядали проблематику даного питання, 
яку досліджено було не повністю. 

Методи експертних оцінок – це спосіб прогнозування та оцінки 
майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців. Суть даного методу 
заключається у проведенні експертами інтуїтивно-логічного аналізу 
проблеми з кількісною оцінкою думок і формальною обробкою результатів. 
Комплексне використовування інтуїції, логічного мислення і кількісних 
оцінок з їх формальною обробкою дозволяє отримати ефективне рішення 
проблеми.  

Фахівці, під час виконання своєї ролі, виконують дві основні функції: 
формують об’єкти і виконують вимірювання їх характеристик. Формування 
об’єктів Але й при цьому величезну роль виконують знання і досвід 
експерта, адже вимірювання характеристик об’єктів вимагає від експертів 
знання теорії вимірювань. 

При застосуванні методу експертних оцінок проводиться опитування 
спеціальної групи експертів, що, зазвичай, складається з 5-7 чоловік, з метою 
визначення певних змінних величин, необхідних для оцінки досліджуваного 
питання. До складу експертів необхідно враховувати людей з різними типами 
мислення, а саме – образне і словесно-логічне, що сприяє успішному 
розв’язанню заданої проблеми [2, с. 365] . 

Залучені експерти можуть висловлювати свою думку щодо найкращих 
способів мобілізації резервів, залучення інвестування, строків досягнення 
поставлених завдань та мети, критеріїв відбору оптимальних варіантів 
рішення тощо. Однією з обов’язкових умов ефективного застосування 
методів експертної оцінки є достатня освіченість фахівців щодо 
досліджуваної проблеми, високий рівень ерудиції, здатність його давати чіткі 
вичерпні відповіді, до того ж експромтом. Експерти підбираються за ознакою 
їх формального професійного статусу – посади, наукового ступеня, стажу 
роботи тощо.  

Завдяки застосуванню експертних оцінок отримують два види 
інформації, на підставі якої вирішуються два види завдань різної значимості і 
на різних рівнях управління: 

− інформація про поодинокі причинно-наслідкові зв’язки в конкретних 
умовах місця і часу. Зазвичай цю інформацію отримують в результаті 
опитування керівників виробничих підрозділів підприємства та робітників 
цих підрозділів. Призначена ця інформація для пошуку напрямів підвищення 
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ефективності виробництва та реалізації продукції шляхом встановлення 
причин непродуктивного використання ресурсів та формування дієвих 
заходів щодо їх усунення. 

− інформація про типові взаємозв’язки досліджуваних економічних 
явиш і процесів. Таку інформацію можуть надати лише експерти високого 
класу, професіонали, які глибоко обізнані з сутністю та закономірностями 
прояву вказаних явищ за різних умов господарювання [3, с. 112-120]. 

Основні завдання, які найчастіше вирішуються на практиці на основі 
отриманої від експертів інформації, зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні завдання, що вирішуються на практиці 

Отже, можемо зробити висновок, що метод експертних оцінок являється 
фактично методом прогнозування, основоположним критерієм якого є 
досягнення згоди серед усіх членів експертної групи. Методи експертної 
оцінки вимагають ретельної підготовки експертів. робота яких містить: чітке 
визначення мети і завдань, а в деяких випадках об’єднання та систематизація 
висновків, набір достатньо компетентних незалежних експертів в області 
відповідних об’єктів; обговорення питання в групі експертів чи виключення 
безпосереднього спілкування між ними; надання учасникам експертизи на 
кожному наступному етапі результатів і висновків попереднього етапу.  
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АДАПТАЦІЯ ІНТЕРФЕЙСУ ВЕБ-САЙТУ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Тенденції виникають виходячи з необхідності суспільства. В сучасному 

світі велику популярність мають мобільні засоби. З кожним роком 
користувачів «розумних» гаджетів стає все більше і більше, а розробники 
сайтів все частіше стараються враховувати їх потреби. Сайт, створений 
навіть професіоналами найвищого рівня п’ять років назад не зрівняється з 
сучасними: змінився підхід до проектування, з’явились нові веб-технології, 
стали популярні певні моделі дизайну тощо.  

Для підтримки заінтересованості до свого веб-ресурсу і для залучення 
нових користувачів – важливо своєчасно виробляти редизайн сайту, тобто 
перероблювати частково чи повністю зовнішній вигляд сторінок. А тому, це 
означає, що необхідно йти в ногу з часом, звертати увагу на тренди, 
слідкувати за конкурентами та прислуховуватись до думок користувачів. 
Саме тому обрана тема досить актуальна – тенденції розвитку веб-дизайну 
підкажуть правильний напрямок веб-розробникам, дизайнерам, арт-
менеджерам для створення сучасного сайту. 

Вагомий внесок у розгляд даного питання внесли такі відомі веб-
розробники та дизайнери, як: Н. Бернишев, Т. Бернес Лі, І. Меркот, 
Я. Нільсен, Д. Сигел та інші [3]. 

Метою даного дослідження є визначення тенденцій розвитку сучасного 
веб-дизайну, змін дизайну веб-ресурсів, а також врахування потреб 
користувачів, зважаючи на фактору часу та зміни технології. 

Адаптивність дизайну тепер не розкіш, а необхідність і є обов’язковою 
умовою якісного веб-ресурсу. Кожний, кому доводилось зустрічатись з 
неадаптивними сайтами на мобільних засобах, погодяться, що це, можливо, 
дуже і назавжди відбиває бажання відвідувати незручний сайт. Наприклад, 
неповне відображення контенту, яке може бути врізаним чи «з’їхавшим» чи 
відсутність деяких важливих елементів.  

Наразі, кожен веб-дизайнер повинен створювати зручні, адаптивні 
сайти. На мобільних засобах ми бачимо ті ж сайти, що й на персональному 
комп’ютері чи ноутбукові, але вже підлаштовані під розмір екрану 
смартфону чи планшета. Кнопки управління на такому сайті однаково зручні 
для користувачів ПК і мобільних засобів. Також розробники багатьох 
адаптивних веб-ресурсів зменшують розмір картинок чи забирають їх зовсім 
– для швидшої загрузки сайту мобільним Інтернетом. 

Раніше трендом веб-дизайну був мінімалізм, зараз додався до нього 
яскравий акцент. Акцентом може бути картинка чи відео в хорошій якості. 
Найголовніше правило – не перезавантажувати сайт дизайном. Один акцент, 
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який приваблює і передає головну ідею сайту, а також, мінімальний набір 
тексту та кнопок, які повинні поєднуватись з акцентом, не переводячи зайвої 
уваги на себе. 

Тенденції 2015 року показують, що користувач не повинен відволікатись 
на зайві ефекти, додаткові акценти, кольорову насиченість. В зв’язку з цим, 
популярним в 2016 році було використання елегантних, ненав’язливих 
кнопок, які не мають фону [1]. Однією з нових тенденцій у веб-дизайні є 
матеріальний дизайн (Material Design), який являється розробкою компанії 
Google, яка представляє собою мову, яка синтезує класичні принципи 
якісного дизайну з інноваціями і можливостями науки та техніки [2]. Основні 
принципи матеріального дизайну зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні принципи матеріального дизайну 

Більшість дизайнерів звертають увагу на кольорову гамму і текст. 
Дизайнер, який вміє керувати кольором і розуміє, як кольорова гамма 
впливає на емоції та відчуття людей, здатен розробити по-справжньому 
успішний дизайн веб-сайту, який справить правильне враження на 
користувача в перший його візит на сайт [1, с. 120]. Відтінки кольорів та їх 
сприйняття користувачем веб-сайту: 

- синій колір викликає відчуття надійності та стабільності. Допомагає 
зосередитись і реалізувати свої ідеї, не втомлює очей. В дизайні сайту 
рекомендується поєднувати синій колір з іншими, більш нейтральними 
відтінками; 

- блакитний колір – колір щирості, надає креативності веб-сайту, 
допомагає швидко звикнути до змін; 

- зелений колір – найближчий до природи колір, який заключає в собі 
гармонію, доброту, природність. Володіє розслаблюючим ефектом; 

- жовтий, звичайно, колір сонця, легкості, свободи. Він покращує тонус 
людини, сприяє покращенню настрою, допомагає приймати нові ідеї. Сайт з 
використанням даного кольору викликає невимушеність і легкість у 
відвідувачів; 

- червоний колір, без сумніву, найпомітніший, приваблює увагу, адже 
асоціюється з вогнем, пристрастю, активністю, життям. Він може як і 
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роздратовувати, так і збуджувати, здатен надавати сил, а може і викликати 
стурбованість. Кожен сприймає цей колір по-різному. В дизайні сайту 
червоний колір краще всього поєднувати з холодними відтінками; 

- помаранчевий сприяє позбавленню від неприємних емоцій, допомагає 
при спілкуванні, надає життєрадісності. Знаходячись між червоним і жовтим 
кольорами, помаранчевий володіє їх властивостями водночас; 

- сірий – нейтральний та вільний колір. Не викликає сильних емоційних 
реакцій; 

- чорний колір асоціюється з таємницею, консерватизмом. Вселяє 
повагу та обдаровує особу почуттям власної гідності та влади. 

Кожен колір по-різному впливає на сприйняття користувачів, адже, у 
кожного є свої уподобання. Але можна чітко сказати що червоний колір не 
варто застосовувати під час розробки сайту, так як він, зазвичай, надто 
помітний і переважно агресивно впливає на відчуття людини. Найкращою  
кольоровою гаммою є поєднання синього кольору з нейтральними до нього 
відтінками.  

Отже, можна сказати, що веб-дизайн змінюється з урахуванням фактору 
часу та технологій і є досить затребуваним у наш час. Одним із важливих 
вимог сучасного сайту стала швидка та проста робота, що забезпечує гарну 
продуктивність та естетичну привабливість. Також, при розробці дизайну 
необхідно приймати до уваги всі нюанси, щоб забезпечити відвідувачам 
сайту комфортне перебування. Вдало підібрана кольорова гамма відтворить 
сприятливу атмосферу.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Інформаційні ресурси відіграють важливу роль в діяльності різних 
суб’єктів економіки, звичайно ж, врахувавши всі сучасні зміни у розвитку  
національної економіки. Безпосередньо, запровадження інформаційних 
технологій в процес управління сучасним підприємством може забезпечити 
його конкурентоспроможність, що дає можливість займати вагоме місце в 
маркетинговому середовищі, яке весь час змінюється під впливом різних 
факторів та чинників. 
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Проблеми формування та використання інформаційних систем та  
технологій в управлінні сучасними підприємствами розглядали в своїх 
наукових  працях такі вітчизняні та зарубіжні економісти, як: І. О. Белебеха, 
М.А. Вендєлєва, І. І. Каракоза, А.Н. Кашаєва, Т.М. Ковальчук, Ю.М. Кулик, 
М.С. Пушкар, О.Х. Румак, В. К. Савчук, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченко. 
Водночас багато питань залишаються нерозкритими і потребують 
поглибленої розробки теоретичних і методологічних аспектів щодо 
впровадження ефективного інформаційного забезпечення управління 
підприємства. 

Метою даного дослідження є визначення основних напрямків 
впровадження інформаційних технологій для ефективної організації 
управління підприємствами, а також передбачення умов та виявлення 
проблем в процесі цього ж управління. 

Інформаційні технології та системи являють собою взаємопов’язану 
сукупність програмно-технічних методів та засобів виробництва, обробки, 
передачі та використання інформації. Залучаючи сучасні технології та 
інформаційні системи, підприємства мають нагоду узгодити обсяги 
виробництва з попитом у режимі реального часу, знаходячи нові шляхи збуту 
та реалізації, оптимізуючи організаційну структуру підприємства, що вплине 
на ефективність діяльності самого підприємства [3] . 

Підприємство, будучи самостійним суб’єктом економічної діяльності, є 
залежним від інформаційних технологій, адже вони забезпечують 
пропорційність його функціонування. Причинами виникнення кризових явищ 
та недоліків в системі функціонування та розвитку підприємства можуть 
бути невизначеність та ризики внутрішнього середовища суб’єкта, вплив на 
нього зовнішніх чинників. Саме це і вимагає здійснення додаткового 
дослідження тенденцій та сучасного стану ринку інформаційних технологій в 
Україні. 

Запровадження інформаційних технологій в процес управління 
підприємствами гарантує пришвидшення обробки інформації, скорочення 
персоналу, забезпечення необхідною актуальною інформацією керівництва, а 
також прискорює прийняття управлінських рішень. 

В наш час, на ринку представлено безліч інформаційних систем 
управління підприємством. Наведемо приклади декількох інформаційних 
систем: «MicrosoftDynamics AX», «Microsoft Dynamics NAV», «Oracle E–
Business Suite», «Scala», «Галактика», «Business Control», «Global ERP» та 
багато інших.  

Незважаючи на значну кількість використовуваних систем управління у 
2016 році з усієї сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 
зросла лише розробка програмного забезпечення. Згідно з експертними 
оцінками у 2016 році темпи зростання експорту послуг з розробки 
програмного забезпечення з України скоротилися до 5 %, замість 20-25 %, як, 
наприклад, у минулі роки. Можемо сказати, що сумарний спад внутрішнього 
ІТ-ринку досяг 50 %, що зумовлено багатьма об’єктивними чинниками. 
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Важливо згадати, що ІТ-ринок на 80 % залежить від поставок імпортного 
обладнання, на частку сервісів припадає лише 6 % [2, с. 458] .  

Усім відомо, що високорозвинені країни, такі як США, Японія, 
займають одні із перших місць за кількістю сертифікованих спеціалістів в ІТ 
індустрії. Але й Україна займає далеко не останнє місце. Це засвідчує, що у 
нас є великий потенціал зростання у цій галузі. Значною перевагою є те що, 
для збільшення обсягів виробництва не потрібно багато інвестицій в основні 
засоби, оскільки головним ресурсом в ІТ галузі являється людський фактор. 

Не обійтись і без перешкод, що з’являються на шляху впровадження 
інформаційних технологій та систем в процес управління підприємством. 
Серед них важливо виділити: 

- складність розробки та впровадження інформаційних і програмних 
систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-персоналу, 
нестачу фінансових ресурсів; 

- відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності 
використання ІТ для удосконалення управлінської роботи 

- доцільність безперервного застосування Internet-технологій в 
організації і забезпеченні мобільного управління тощо. 

З метою вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в 
процес управління сучасними підприємствами варто дотримуватись чітко 
встановленої послідовності кроків: 

- збір інформації для визначення причин виникнення проблем 
впровадження інформаційних технологій в управління підприємством; 

- встановлення проблем запровадження інформаційних технологій в 
управлінні сучасним підприємством; 

- аналіз причин виникнення проблем на шляху запровадження 
інформаційних технологій; 

- розробка критеріїв вибору інформаційних технологій з метою 
оптимізації управлінської діяльності; 

- вибір безпосередньо інформаційних технологій в управління 
підприємством; 

- оцінка результатів впровадження інформаційних технологій в процес 
управління підприємством з позицій покращення керованості, інноваційності 
та клієнтоорієнтованості підприємства [1]. 

Вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в 
управління сучасними підприємствами повинне супроводжуватись 
підвищенням рівня кваліфікації управлінського персоналу, змінами 
організаційного характеру, постановкою стратегічних цілей та завдань 
розвитку підприємства, розробкою заходів системного характеру, де 
центральне місце буде належати застосуванню сучасних інформаційних 
систем та технологій. 

Отже, можемо зробити висновок у тому, що причиною неефективної 
діяльності на багатьох сучасних підприємствах виступає неповне 
використання ними інформаційних технологій та систем. З метою вирішення 
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існуючих проблем пропонується використання покрокового підходу щодо 
запровадження інформаційних технологій в процесі управління сучасними 
підприємствами, що передбачатиме збір та обробку необхідної інформації, 
діагностику та виявлення вже існуючих проблем і причин їх виникнення, 
розробку критеріїв вибору інформаційних технологій та їх впровадження, 
оцінку результатів реалізації зазначених кроків. Надалі дослідження в даному 
напрямку повинні бути спрямовані на створення універсальної моделі 
інформаційних технологій, що дасть змогу значно підвищити ефективність 
управління діяльністю підприємства. 
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МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИПТОГРАФІЇ ТА ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

Сучасний світ характеризується тенденцією постійного підвищення ролі 
інформації, яка має усе більш вагоме значення в житті кожної людини. У 
сучасних умовах промислове суспільство трансформується в інформаційне. З 
підвищенням значущості і цінності інформації, відповідно зростає і 
важливість її захисту. Одним із можливих способів захисту інформації при її 
передавання і зберіганні є криптографічний захист. 

Криптографічний захист – вид захисту, що реалізується за допомогою 
перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових 
даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, 
підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо. 

Засіб криптографічного захисту інформації – програмний, апаратно-
програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного 
захисту інформації [1]. 

У сучасній криптографії можна виділити такі базові розділи:  
1) симетрична (з секретним ключем) криптографія;  
2) асиметрична (з відкритим ключем) криптографія;  
3) квантова криптографія. 
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Зупинимось більш детально на другому базовому розділі. Використання 
асиметричної криптографії, тобто системи захисту інформації з відкритим 
ключем, базується на гіпотетичній неможливості розв’язання певного класу 
математичних задач, які, з огляду на розвиток сучасних обчислювальних 
потужностей, можуть бути розв’язаними у недалекому майбутньому.  

Використання класичної криптографічної схеми з відкритим ключем є 
одним з найпоширеніших методів розподілу ключів шифрування. Яскравим 
прикладом такої схеми є протокол Діфі-Хелмана (Diffie Hellman) та 
цифровий конверт. Схема Діфі-Хелмана дозволяє двом легітимним 
користувачам обмінятися секретним ключем через відкритий канал без 
попередньої зустрічі.  

Схема цифрового конверту (digital envelope) передбачає такі дії:  
а) генерація сесійного (одноразового) ключа;  
б) зашифровування сесійним секретним ключем;  
в) зашифровування відкритого ключа отримувача – це і буде цифровим 

конвертом;  
г) зашифроване повідомлення та цифровий конверт передаються 

легітимному користувачеві;  
д) отримувач розшифровує цифровий конверт секретним ключем і 

розшифровує повідомлення отриманим сесійним ключем.  
Основними недоліками таких схем є обчислювальна стійкість, 

притаманна усій асиметричній криптографії, а також низька швидкість 
крипто обробки (для прикладу, найшвидша реалізація алгоритму RSA є 
повільнішою за стандартний алгоритм симетричного шифрування мінімум на 
три порядки).  

Загалом, асиметричні криптосистеми – ефективні системи 
криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з 
відкритим ключем. У таких системах для зашифровування даних 
використовується один ключ, а для розшифровування – інший ключ (звідси і 
назва – асиметричні). Перший ключ є відкритим і може бути опублікованим 
для використання усіма користувачами системи, які зашифровують дані. 
Розшифровування даних за допомогою відкритого ключа неможливе. Для 
розшифровування даних отримувач зашифрованої інформації використовує 
другий ключ, який є секретним. Зрозуміло, що ключ розшифровування не 
може бути визначеним з ключа зашифровування. Головне досягнення 
асиметричного шифрування в тому, що воно дозволяє людям, що не мають 
існуючої домовленості про безпеку, обмінюватися секретними 
повідомленнями. Необхідність відправникові й одержувачеві погоджувати 
таємний ключ по спеціальному захищеному каналі цілком відпала. 
Прикладами криптосистем з відкритим ключем є Elgamal (названа на честь 
автора, Тахіра Ельгамаля), RSA (названа на честь винахідників: Рона 
Райвеста, Аді Шаміра і Леонарда Адлмана), згадана нами раніше Diffie-
Hellman і DSA (Digital Signature Algorithm, винайдений Девідом Кравіцом). 
[2, 3]. 
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Взагалі, управління ключами шифрування – це інформаційний процес, 
що включає в себе три елементи: генерацію, накопичення та розподіл ключів. 
Генерація ключів ставить певні вимоги до генераторів псевдовипадкових 
послідовностей, які, відповідно до принципу Діріхле, мають кінцеве число 
станів, що повторюються через певний період. Накопичення ключів є теж 
важливим процесом, зважаючи на що, не рекомендується записувати їх у 
відкритому вигляді на носії. Для підвищення рівня безпеки необхідно кожен 
ключ зашифровувати другим ключем, другий третім і т.д. Останній ключ 
(мастер-ключ) не зашифровується, а зберігається у захищеній ділянці носія. 
Розподіл ключів шифрування між законними користувачами в умовах 
суворої секретності є однією з найважливіших проблем криптографії, яка 
особливо гостро постає в епоху глобальної інформатизації. 

Як бачимо, захист інформації є ключовим завданням у сучасних умовах 
взаємодії глобальних і корпоративних комп’ютерних мереж. В реальному 
світі потреби практики призвели до необхідності масового застосування 
криптографічних методів, а отже до необхідності розширення відкритих 
досліджень та розробок у цій області. Володіння основами криптографії стає 
важливим для вчених і інженерів, що спеціалізуються в області розробки 
сучасних засобів захисту інформації, а також в областях експлуатації та 
проектування інформаційних та телекомунікаційних систем. 
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ЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ 
 

В сучасних умовах одним з найефективніших засобів комунікації та 
реклами стає мережа Інтернет. Internet – глобальна комп'ютерна мережа, що 
охоплює увесь світ. Сьогодні Internet має близько тридцяти мільйонів 
абонентів у понад 180 країн світу. Щомісяця розмір мережі поповнюється на 
5-7% [1, с. 46]. 

Для компаній, які займаються туристичним бізнесом, Інтернет є 
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ідеальним засобом для реклами. Мережа дає можливість з мінімальними 
витратами проінформувати багатомільйонну цільову аудиторію про послуги 
підприємства. Крім того, перевагами реклами в Інтернеті є те, що вона 
дозволяє передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також 
оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою 
аудиторією. 

Internet – це величезна мережа мереж, мережна інфраструктура. Вона 
з'єднує між собою мільйони комп'ютерів, утворюючи мережу, в якій будь-
який комп'ютер може зв'язуватися з будь-яким іншим комп'ютером, якщо 
обидва вони підключені до Internet. Інформація, що циркулює в Інтернет, 
надається на різних мовах, званих протоколами. 

Саме Інтернет може стати “проривом” України у рекламний простір 
країн світу, ознайомлюючи закордонних потенційних клієнтів з 
можливостями українського туристичного бізнесу, перевагами відпочинку на 
провідних курортах у містах України. 

У сучасних умовах туристичні фірми можуть використовувати Інтернет 
чотирма основними способами:  

1. Створити веб-сторінку, на якій розмістити інформацію про фірму та її 
послуги. 

2. Розмістити рекламу в Інтернеті. 
3. Брати участь у групах по обміну новинами. 
4. Спілкуватися за допомогою електронної пошти (у тому числі 

здійснювати рекламні розсилки електронною поштою). 
Важливим напрямком використання Інтернету в туризмі є розвиток 

останнім часом так-званого віртуального туризму. Віртуальний тур – це 
мультимедійний спосіб представлення навколишнього простору. Це може 
бути кругова панорама приміщення або огляд території туристично-
екскурсійного об'єкта, відеоекскурсія приміщеннями готельного комплексу 
або відеокаталог пропозицій туристичної фірми. 

Це подорожі по музеях чи інших визначних місцях не покидаючи 
власної домівки з використанням комп’ютера. Такі подорожі здійснюють 
подвійний вплив на "віртуальних туристів" – вони не лише підіймають їх 
інтелектуальний рівень, але й заохочують побачити в реальному світі те, що 
вони зустріли в Інтернеті. 

Мультимедійний віртуальний тур максимально реалізує принцип "краще 
один раз побачити". Повний ефект присутності, що створюється технологією 
віртуального туризму, має низку характеристик: 

- зображення (або серія зображень) ландшафту, історичних місць 
представлені на суцільній поверхні, що оточує глядача; зображення 
розгорнуте перед глядачем таким чином, щоби створити враження його 
безперервності; 

- необмежений вигляд у всіх напрямах; 
- вичерпне вивчення, оцінка предмета; 
- безперервна серія сцен або подій, які постійно змінюються.  
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На екрані монітора створюється панорамне 3D-зображення, яке оточує 
глядача площиною в 360°. Переглядаючи віртуальну 3D-панораму, глядач 
отримує більший обсяг візуальної інформації, ніж на звичайній фотографії. 
Керуючи клавішами або мишею, можливо, відповідно до свого бажання, 
озирнутися навколо або повернутися, наблизити або віддалити предмет, який 
вас зацікавив, розгорнути картину під потрібним кутом. 

Така інтерактивність віртуальних 3D-панорам створює ефект 
присутності. Це помітна перевага в порівнянні з іншими засобами 
візуалізації. Кілька панорамних фотографій варто об'єднати "активними 
зонами", за якими можна переміщатися з однієї 3D-панорами в іншу. Це вже 
буде віртуальним туром. Нині це один із найбільш наочних та видовищних 
способів показу нового простору. Крім того, наявність такої послуги 
позиціонує туристичне підприємство як сучасне і конкурентоспроможне [3]. 

Унікальні властивості Інтернету дозволяють використовувати його як 
ефективний засіб для проведення рекламних кампаній.  

Для того щоб залучити більшу кількість клієнтів туристичні фірми 
можуть розміщують рекламу в мережі трьома різними способами:  

1. Великі служби Інтернету мають спеціальні розділи для реклами, які 
розбиті по категоріях (серед таких категорій популярними є "Туризм", 
"Відпочинок", "Подорожі" та подібні). 

2. Розміщення рекламних оголошень у визначених комерційних 
телеконференціях. 

3. Подання реклами на дошки оголошень різних популярних сторінок. 
Сьогодні в Інтернеті здійснюються основні види туристської діяльності : 

формування турів, online-бронювання туристичних послуг, фінансові 
розрахунки в режимі реального часу з гарантією безпеки грошових переказів, 
а також відстеження споживачем виконання замовлення на бронювання та 
мовна підтримка [2]. 

Однак на електронному ринку ще багато проблем. Необхідно розвиток 
правової бази для бізнесу в Інтернеті. Повинно бути визначене конкурентне 
право, впорядковані ціноутворення, знижки та забезпечено захист споживача. 

На сьогоднішній день сайт підприємства відіграє важливу роль і без 
нього не можна уявити конкурентоспроможність на туристичному ринку. 
Сайт компанії виконує цілий ряд важливих функцій [4]. Це один з головних 
рекламних каналів туристської компанії, що є найбільш ефективним 
механізмом з просування туристичного продукту або послуги. Сайти 
компанії надають первинну інформацію, просту для сприйняття. Формування 
відгуків та блогів на сайтах відбувається на основі спогадів і побажань у 
споживачів. 

Поєднання текстової інформації з медійною створює у споживача певне 
уявлення туристського простору і конкретних туристських послуг. Сайт 
компанії є засобом масової інформації та комунікації з потрібною для 
компанії цільовою аудиторією. 

Отже, можливості глобальної комп’ютерної мережі Інтернет дозволяють 
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використовувати її як ефективний засіб у діяльності туристичних фірм, 
передусім, в маркетингу. Мережа Інтернет дозволяє туристичним фірмам 
долучитись до сучасних технологій, відкриває нові форми роботи з 
клієнтами, забезпечує можливість постійної взаємодії з партнерами, а також 
доступ до різних інформаційних джерел. На жаль, в Україні Інтернет ще не 
набув достатнього поширення для ефективного маркетингу в мережі, проте 
якщо фірма працює із зовнішнім ринком – без Інтернету не обійтися. 

Список використаних джерел: 
1. Буров Є. Комп’ютерні мережі : підручник / Є. Буров // Львів : БАК. – 

2009. – 468 c. 
2. Виноградов А.А. Маркетинг в Інтернеті / А.А. Виноградов // 

Маркетинг і реклама. – 2013. – №4. – С.37-42.  
3. Віртуальна подорож або Web-камери в Інтернеті // ПіК. – 1999. – №20. 

– С.47.  
4. Рассохін Д. Розвиток інформаційних технологій [Електронний ресурс] 

/ Д. Рассохін, А. Лебедєв. – Режим доступу : razvitie-informatsionnyih-
tehnologiy-kak-22590.html. – Назва з екрану. 

 
Вікторія Козуб, Діана Ладигіна  

Науковий керівник: Кузьміна О.М., к.т.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У сучасних умовах господарювання поряд з фінансовими, 
матеріальними, людськими та іншими ресурсами на перший план виходить і 
ефективне управління, що є цінним ресурсом будь-якої організації. Саме 
тому зростання ефективності управлінської діяльності стає одним з 
напрямків вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Найбільш 
очевидним способом підвищення ефективності трудового процесу є його 
автоматизація. Але у сфері саме управлінської діяльності така автоматизація 
може викликати певні проблеми.  

Труднощі, що виникають при вирішенні задачі автоматизованої 
підтримки управлінської праці, пов'язані з її специфікою. Управлінська праця 
являє собою процес творчий та інтелектуальний, вона відрізняється своєю 
складністю і різноманіттям, наявністю великої кількості форм і видів, 
багатосторонніми зв'язками з різними явищами і процесами. Тому 
автоматизація управлінської діяльності спочатку пов'язувалася тільки з 
автоматизацією деяких допоміжних або рутинних операцій. Але стрімкий 
розвиток інформаційних технологій та поява інноваційних програмних 
продуктів сприяють зміні підходів до автоматизації управління 
виробництвом [1]. 
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Головним напрямком перебудови управлінської діяльності та її 
удосконалення, адаптація до сучасних умов стало масове використання 
комп’ютерних технологій та формування на їх основі високоефективних 
інформаційно-управлінських систем. Такі нові системи вимагають 
радикальних змін  в організаційних структурах управління, кадровому 
потенціалі підприємств, системі документообігу, фіксуванні і передачі 
інформації тощо. Особливе значення має впровадження інформаційного 
менеджменту, що суттєво розширює можливості використання компаніями 
інформаційних ресурсів [2].  

Розвиток інформаційного менеджменту пов’язано з організацією 
системи обробки даних і знань та послідовного їх розвитку до рівня 
інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють всі рівні і 
ланки виробництва і збуту підприємства. 

Одним з шляхів автоматизації управлінської діяльності є реінжиніринг 
бізнес-процесів (BPR – Business Process Reengineering), який викликає 
активний інтерес багатьох фахівців в області управління та інформаційних 
технологій. На сьогоднішній день методи BPR використовуються практично 
в усіх провідних компаніях світу. Необхідність реінжинірингу пов'язується з 
високою динамічністю сучасних умов підприємницького середовища. 
Постійні та часто революційні зміни в технологіях, зміна ситуації на ринку 
збуту та в потребах клієнтів стали вже звичним явищем, а тому компанії, які 
мають на меті зберегти або підвищити свій рівень конкурентоспроможності, 
вимушені безперервно змінювати свої стратегію і тактику [3]. Сучасний 
споживач має значно більший вибір товарів, послуг та технологій. В 
результаті цього виробник вимушений постійно пристосовуватися як до 
нових технологій, так і до мінливих запитів своїх клієнтів. Тобто, зміна 
бізнес-процесів перетворюється в практику повсякденного життя компаній. 

BPR підвищує ефективність діяльності підприємства шляхом 
реконструкції бізнес-процесів, а саме: кілька робочих процедур поєднуються 
в одну; виконавці починають приймати самостійні рішення; усі етапи 
процесу виконуються в природному порядку; усі процеси мають різноманітні 
варіанти виконання; праця виконується саме в тому місці, де це  є доцільним 
тощо [4]. Сучасні технології дають можливість компаніям діяти повністю 
автономно на рівні підрозділів, зберігаючи при цьому можливість 
користуватися централізованими даними. 

Отже, рішення проблеми полягає у зміні основних принципів організації 
компаній, а також переорієнтації на процеси. З усіх концепцій менеджменту, 
які базуються саме на процесах, BPR виступає як найефективніша. Основним 
внеском інформаційних технологій в організацію діяльності компанії є саме 
автоматизація бізнес-процесів. Але сама автоматизація лише прискорює вже 
існуючі процеси, і не може, призвести до того революційного зростання 
ефективності, яке передбачає справжній реінжиніринг [5].  
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На сучасному етапі розвитку електронного документообігу існує велика 

кількість програмних продуктів, які спрямовані на забезпечення максимально 
ефективного обігу документів у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
підприємства. Основним програмним забезпеченням для впровадження 
електронного документообігу можна вважати такі, як: M.E.DOC, 
1C: Документооборот, Парус-Канцелярія, БОС-Референт, ДЕЛО, FossDoc, 
DocsVision, АСКОД, Optima-WorkFlow-Стандарт тощо. 

В Україні системи електронного документообігу (далі – СЕД) 
розглядаються як найвищий рівень автоматизації діловодних процесів у 
державних установах, вони передбачають роботу як з електронними 
документами (далі – ЕД), тобто з тими документами, на які накладається 
електронний цифровий підпис, так і з електронними образами документів 
(далі – ЕОД) та автоматизовану реєстрацію традиційних документів, що не 
означає сьогодні повної відмови державної установи від традиційного 
(паперового) діловодства. Головне призначення СЕД – це організація 
збереження ЕД та ЕОД, а також робота з ними [1]. 

Однією з найвідоміших українських компаній-розробників програмного 
забезпечення для підприємств малого та середнього бізнесу, великих 
корпорацій і холдингів, а також установ та організацій державного сектору 
економіки є корпорація ПАРУС. Асортимент продукції даної компанії є 
широким та орієнтованим на потреби користувачів щодо комплексної 
автоматизації діяльності підприємства. На даний момент основними 
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рішеннями, які пропонує корпорація ПАРУС своїм клієнтам, є: jПарус 
(працює з використанням «хмарних технологій»), Парус-Підприємство 8  
(ERP-система), Парус-Бюджет  (система автоматизації управління 
установами державного сектору економіки) та Парус-Підприємство 7  
(система для автоматизації управління підприємствами середнього та малого 
бізнесу). Саме до складу «Парус-Підприємство 7» входить окремий модуль 
«Парус – Канцелярія». 

«Парус-Канцелярія» – система управління діловодством, призначена для 
підприємств і організацій, які у своїй роботі використовують великі масиви 
номенклатурної документації. Така система управління службовою 
перепискою дозволяє систематизувати всю інформацію з різних типів 
документів, скоротити час на пошук документів у спеціалізованих відділах 
або сховищах, грамотно розподіляти навантаження між співробітниками, 
підвищувати виконавчу дисципліну, бачити загальну картину роботи в 
структурному підрозділі, здійснювати пошук зареєстрованих документів, а 
також забезпечувати взаємозамінність співробітників [2].  

Модуль «Парус-Канцелярія» охоплює основні розділи традиційного 
діловодства [2]: 

− управління вхідними документами (реєстрація, облік зовнішніх 
документів, які надходять на підприємство/організацію, присвоювання 
порядкового номера, реєстрація дати, теми документа, інформації про 
відправника кореспонденції, даних щодо змісту документу, здійснення 
контролю наявності інформації про зв’язок між документами); 

− управління вихідними документами (реєстрація, облік вихідних 
документів, реєстрація дати, теми документа, запис даних про одержувача 
кореспонденції, зміст документа, його резолюція, контроль наявності 
інформації про зв’язок між документами); 

− ведення документів в архіві;  
− управління доставкою документів.  
В системі можна створювати такі типи документів: платіжні, внутрішні, 

договірні документи, контракти на навчання, журнал платежів, акти 
виконаних робіт, товарні документи, вхідні податкові накладні, посвідчення 
на відрядження, авансові звіти тощо. 

До основних функцій програм, які пропонуються на ринку систем 
електронного документообігу, належать збереження та пошук електронних 
документів, підтримка канцелярії, маршрутизація та контроль, створення 
аналітичних звітів, забезпечення цілісності та безпеки інформації тощо. 
Важливою функцією для забезпечення процесу документообігу 
електронними засобами є можливість прикріплювати файли в електронному 
форматі. Додатковими функціями модуля «Парус-Канцелярія» є можливість 
вести переписку, зберігати її історію, встановлювати рівень доступу 
користувачів до інформації, зберігати внутрішні та зовнішні документи у 
текстовому та сканованому вигляді, що в цілому сприяє покрашенню та 
полегшенню роботи з електронними документами. 
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Модуль «Парус-Канцелярія» містить в собі певні розділи, які в свою 
чергу відповідають за здійснення певних функцій.  

Розділ «Архів документів» призначений для обліку в хронологічному 
порядку документів, які не використовуються в поточному документообігу, а 
надходять на зберігання до архіву. Програма дає можливість формувати та 
аналізувати звіти й вибірки документів за різними типами. За допомогою 
системи користувач може самостійно створити структуру розміщення 
документів в архіві й вести облік інформації про місця зберігання документів 
(склад, шафа, ящик, папка). «Парус-Канцелярія» дозволяє формувати різні 
звіти в тому числі журнали реєстрації вхідних та вихідних документів, 
журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.  

Розділ «Журнал доставки» дозволяє формувати листи, конверти, 
етикетки, завдання для відправлення по факсу, списки доставки, відображати 
вміст доставки. За допомогою «Журналу доставки» система «Парус-
Канцелярія» дозволяє організувати розсилання й доставку кореспонденції 
поштою, електронною поштою або кур’єром.  

Розділ «Накази» призначений для створення і друку наказів по 
підприємству. Накази можуть бути надруковані згідно заздалегідь 
встановлених налаштувань друку, таким чином формуючи весь стандартний 
перелік шаблонів: прийом на роботу, звільнення, відпустки і т.п. 

Розділ «Звернення громадян» призначений для роботи з різними типами 
звернень. Проводиться реєстрація особистих даних відправника, форми 
надходження і минулих звернень, винесення резолюції по документу. 
Передбачений друк карток вхідних документів, друк звітів із застосуванням 
різних вибірок з розділів вхідні/вихідні документи, звернення громадян. 

Досить важливим питанням є інтегрованість даного продукту з іншими з 
метою покращення роботи системи діловодства. Перевагою «Парус-
Канцелярії» є можливість інтеграції з багатьма програмними продуктами  
корпорації Парус, а саме: «Парус-Підприємство», «Парус-Бюджет», «Парус-
Консультант». Особливістю модулю «Парус-Канцелярія» є його можливість 
інтеграції з програмними продуктами Microsoft Office, а саме Microsoft Word, 
Microsoft Excel, що є позитивним чинником вибору саме цієї програми. 

Отже, програмний модуль «Парус-Канцелярія» забезпечує управління 
діловодством та службовим листуванням на підприємствах (організаціях, 
установах), які використовують великі масиви вхідної, вихідної та 
внутрішньої документації. Даний модуль також дозволяє систематизувати 
всю інформацію відповідно до типів документів, пришвидшує пошук 
документів в спеціалізованих відділах або сховищах, що дає можливість: 

− підвищити оперативність та якість роботи з документами, 
впорядкувати документообіг; 

− створити умови для підвищення частки інтелектуальної праці із 
змістового опрацювання документів і зниження витрат праці на рутинні 
операції; 
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− автоматизувати контроль проходження документів у підрозділах 
організації з моменту їх одержання або створення до завершення виконання, 
своєчасне інформування співробітників та керівництва про документийшли 
або створюються, виключення загублення документів; 

− забезпечити контроль за своєчасним виконанням документів та 
доручень, оперативне одержання інформації про стан виконання і 
місцезнаходження документа; 

− забезпечити централізоване зберігання текстів документів, 
підготовлених у електронній формі та їх графічних образів. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ 

 
Питання використання допоміжних засобів на різних етапах розробки 

веб-сайтів та веб-сторінок в сучасному інформаційному суспільстві посідає 
важливе значення. Тема розробки сайтів є актуальною та важливою, оскільки 
саме етапи формування сайту або веб-сторінки в подальшому дозволяють 
створити повноцінний та цікавий веб-сайт. 

Для розробки веб-сайту необхідно пройти певні кроки (етапи), що в 
майбутньому допоможуть створити власний веб-ресурс. Такі етапи наперед 
визначені, до них можна віднести такі: 

1) передпроектна підготовка, ідея; 
2) розробка дизайну сторінок; 
3) верстка; 
4) інформаційне наповнення сайту; 
5) програмна частина проекту; 
6) тестування сайту в Інтернеті; 
7) розміщення сайту в Інтернеті; 
8) просування сайту; 
9) подальша підтримка сайту [1]. 
На першому етапі необхідно чітко визначити цілі, завдання та мету 

створення сайту, його актуальність та популярність. Важливим є визначення 
типу веб-сайту, оскільки від цього буде залежати його вигляд, а отже, й 
дизайн і розробка. 

На другому етапі – розробка дизайну сторінок необхідно охопити дві 
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важливі складові дизайну: креативну та технічну. До креативної можна 
віднести створення основної графічної концепції дизайну сайту, а отже: вибір 
кольорової гами веб-сторінок, стилю, графічного оформлення. Завершенням 
креативного дизайну буде підготовка макету дизайну. Технічний дизайн 
полягає в розробці логічної та фізичної структури веб-сайту, створення 
елементів навігації між веб-сторінками. 

Третім етапом є верстка, її суть полягає у чіткому покроковому 
виконанні певних завдань, до яких входять: 

- створення шаблонів сторінок; 
- перевірка правильності написання коду; 
- верстка сторінок сайту на основі затвердженого дизайну типових 

сторінок; 
- збірка сторінок [1]. 
Створення шаблонів веб-сторінок відбувається за допомогою 

використання мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних таблиць стилів 
CSS.  

HTML – це стандартна мова розмітки документів в Інтернеті. Всі веб-
сторінки можна створювати за допомогою мови HTML (або XHTML). Мова 
інтерпретується браузером та відображається у вигляді документа, зручному 
для людини. XHTML – розширена мова розмітки веб-сторінок, по 
можливості інтегрується з HTML. Основою його створення є база XML [2].  

CSS – одна з базових технологій у сучасному Інтернеті. Нечасто можна 
зустріти сайт, зверстаний без використання CSS. CSS-код – це список 
інструкцій для браузера, – як і де відображати елементи веб-сторінки, 
написаний особливим чином. Під «елементами» зазвичай маються на увазі 
теги XHTML / HTML і їх вміст [3]. 

Третім кроком є перевірка на правильність написаного програмного 
коду, верстка та покращення веб-сторінок відповідно до обраного дизайну та 
стилю веб-сайту. Верстальник змінює та форматує сторінки сайту та модулі, 
використовуючи погоджені макети.  Оптимізує написаний код та ресурси 
сторінки для  максимально швидкого завантаження сторінки та забезпечує 
однаковий вигляд сторінок сайту в різних браузерах та їх версіях. За 
потребою адаптує сайт до різних розширень екранів та мобільних пристроїв. 
Далі необхідно створені веб-сторінки зібрати у відповідності до визначених 
стандартів. 

Четвертий етап пов'язаний із знаходженням, редагуванням, зміною, 
форматуванням та наповненням інформацією веб-сторінок та в майбутньому 
– веб-сайту. Система управління сайтом, в більшості випадків, дозволяє 
змінювати тексти сайту, а також службові та навігаційні написи. Проте, зміна 
кількості слів, символів у словах, використання великих букв, змінює 
композицію та загалом погіршує дизайн готового сайту. Бажано приступати 
до дизайну макетів, маючи складені тексти. На даному етапі проходить відбір 
інформація, графічні матеріали, їх оптимізація та безпосереднє заповнення 
веб-сторінок.  
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П’ятим етапом створення веб-сайту є програмна частина проекту, що 
включає дві основні складові: 

- інтеграція сайту з системою управління; 
- програмування, запуск проекту. 
Зараз вже жоден сучасний сайт не обходиться без системи управління, 

оскільки важливою є не лише красива зовнішня оболонка цього сайту, але і 
можливість зручної роботи з ним. Це особливо актуально для сайтів з 
розгалуженою структурою і великим об'ємом даних. В цей етап входить: 
інтеграція з системою управління, програмування, налаштування сервера, 
забезпечення безпеки проекту. Контроль якості. На етапі програмування та 
запуску проекту допрацьовується функціонал, що не міститься у 
стандартному складі системи управління [1]. 

Шостим етапом є тестування сайту в інтернеті, на якому виконується 
пошук помилок програмного коду, відповідність розширення браузерів та 
веб-сторінок, відображення відповідно до макету, правильність розширення 
та інших можливих помилок.  

Фінальне тестування здійснює замовник та виявлені помилки записує в 
спеціальний задачник, де їм присвоюється тип та порядковий номер, доки 
вони не будуть усунуті розробниками. Найкращим перебігом подій 
виявляється такий сценарій, коли всі умови та завдання виконано, 
програмний код розроблено правильно і замовника робота веб-сторінок та 
веб-сайту в цілому влаштовує. 

Сьомим етапом створення веб-сайту є розміщення сайту в Інтернеті, він 
включає такі підпункти: 

- організація робіт з розміщення проекту в мережі Інтернет; 
- вибір та реєстрація доменного імені; 
- вибір хостинг провайдера, розміщення сайту; фінальне тестування 

сайту; 
- навчання персоналу клієнта як працювати з системою управління 

даного сайту [1]. 
Восьмим етапом є просування сайту, що полягає в забезпеченні даного 

веб-сайту постійними відвідувачами. Одними із найпопулярніших методів 
такого просування може бути розміщення рекламної інформації цього сайту 
в засобах масової інформації, рекламою в Інтернеті, створенням соціальних 
сторінок з корисним контентом.  

Останнім дев’ятим етапом створення веб-сайту є подальша підтримка 
сайту, до якої входять етапи, які не було використано в попередньому. Сайт 
необхідно оновлювати актуальною інформацією, цим процесом повинен 
займати спеціально найнятий фахівець з питань веб-дизайну та веб-
програмування.  

Для підняття рейтингу й залучення нових та зацікавлення старих 
відвідувачів на створеному сайті необхідно періодично оновлювати вміст, 
реєструвати сайт у пошукових системах і каталогах, давати оголошення на 
дошках оголошень і залишати записи в гостьових книгах, форумах і 
соціальних мережах. 
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Отже, можна стверджувати, що для створення та розробки 
інформативного, сучасного та конкурентного веб-сайту необхідно слідувати 
правилам та рекомендаціям щодо розробки сайту, а також виконувати всі 
необхідні етапи створення сайту. При повному слідуванні вимогам на 
просторах Інтернету буде створено правильно функціонуючий сучасний веб-
ресурс. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 

Сучасний стан та тенденції розвитку освіти характеризуються всебічним 
застосуванням інформаційних технологій у навчальному процесі [3, с. 44]. 
Завдяки науково-технічній революції відбулася інтеграція інформаційних 
технологій, що сприяло їх розвитку та використання у всіх сферах 
господарства. 

Проблемі використання інформаційних технологій (ІТ) для вирішення 
прикладних задач присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: 
С.Б. Алексєєва, Г.Ю. Бібіка, І.О. Гуліватої, Джестона Дж, І.В. Кривов’язюка, 
О.Р. Ускова, Ю.М. Кулика та інших [1-3]. 

Розглянемо на прикладі використання сучасних ІТ під час вивчення 
математики, зокрема, теорії ймовірностей. 

Нехай маємо ситуацію: співробітники відділу маркетингу вважають, що 
найближчим часом очікується зростання попиту на продукцію фірми, яку 
оцінюють у 80%. Консультаційна фірма, що займається прогнозом ринкової 
ситуації, підтвердила припущення про зростання попиту. Позитивні прогнози 
цієї фірми збуваються з імовірністю 95%, а негативні – з імовірністю 99%. 
Яка ймовірність того, що зростання попиту дійсно відбудеться? 

За традиційною методикою задачу розв’язують наступним чином: 
Нехай подія A – зростання попиту станеться, яка може настати разом з 

однією з двох гіпотез: 
 – консультаційна фірма дала позитивний прогноз про зростання; 
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 – консультаційна фірма дала негативний прогноз про зростання. 
Відповідні ймовірності дорівнюють: 

; . 
Умовні ймовірності події А рівні  ; . 
Використовуючи формулу повної ймовірності, знайдемо ймовірність 

події А: 
 

З метою автоматизації математичних розрахунків доцільно 
використовувати існуючі програмні засоби до яких належать: GRAN, Maple, 
Derive, Matlab, Mathcad та інші. Серед запропонованих програм одним з 
найефективніших засобів є Mathcad. 

Mathcad – система комп'ютерної алгебри з класу систем 
автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних 
документів з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється 
легкістю використання і застосування для колективної роботи [1, с.69]. 

Серед можливостей Mathcad є: розв'язання диференціальних рівнянь, в 
тому числі і чисельними методами; побудова двовимірних і тривимірних 
графіків; використання грецького алфавіту як в тексті, так і у рівняннях; 
символьні обчислення; операції з векторами і матрицями; символьне 
розв'язання систем рівнянь; згладжування кривих; виконання підпрограм; 
знаходження коренів функцій; статистичні функції і розподіли ймовірностей; 
пошук власних значень і власних векторів; обчислення з розмірностями 
[2, с.45]. 

Пропонуємо розв’язок цієї ж задачі засобами програми Mathcad (рис.1). 

 
Рис.1. Вікно програми Mathcad 

Для набору команд, функцій чи формул можна використовувати як 
клавіатуру, так і кнопки на спеціальних панелях інструментів програми. Слід 
зазначити, що формули будуть мати вигляд аналогічний книжковому. Тобто 
особливої підготовки для їх введення не потрібно. 
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Отже, застосовуючи інформаційні технології,  ми можемо швидко та 
точно здійснювати математичні обрахунки, перевіряти отримані результати, 
вивільнити час для розв’язування більш складніших задач. Використання 
програми Mathcad сприяє ефективному формуванню математичних понять, 
науково-дослідницькому підходу у навчанні, полегшує розуміння 
навчального матеріалу, підвищує інтерес до вивчення дисципліни [3, с.127]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І 

ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 
 

В умовах інформаційної економіки інновації стають рушійною силою 
розвитку суспільства. Активна технологічна модернізація за рахунок 
впровадження інновацій відбувається і у банках. Особливу роль відіграють 
інновації, які стосуються дистанційного банківського обслуговування, 
управління ризиками, удосконалення інформаційно-комп’ютерних 
технологій.  

Дослідження проблеми автоматизації банківської діяльності ведуться 
багатьма  вченими: Н.В. Єрьоміна,  В. Кінг, Д. Кліленд, Х. Мідл, В.О. Новак, 
Г.М. Соколов, Л. Щукін  та інші. 

Метою даного дослідження є узагальнення сутності й методів 
інформаційного забезпечення банків та його вдосконалення у сфері 
фінансово-кредитної взаємодії банків і підприємств на основі впровадження 
нових інформаційних технологій у практику банківської діяльності. 

Автоматизована інформаційна банківська система – сукупність 
апаратного забезпечення, програмних засобів, методів і процедур обробки 
інформації, яка під управлінням персоналу забезпечує функціонування банку 
як суб’єкта господарської діяльності. Усі нині діючі системи обробки 
банківських операцій поділяються на системи банківських повідомлень і 
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системи розрахунків. Відмінність між ними полягає в тому, що в рамках 
системи банківських повідомлень здійснюється тільки оперативна пересилка 
і зберігання розрахункових документів, врегулювання платежів здійснюється 
банкам-учасникам, функції ж системи розрахунків безпосередньо пов’язані з 
виконанням взаємних вимог і зобов’язань членів. 

Головними причинами автоматизації банківської діяльності є: 
− необхідність спрощення та прискорення рутинної роботи з підготовки 
та оформлення банківської звітності; 

− необхідність комплексного підходу до вирішення завдань у зв’язку з 
інтеграцією широкого спектру банківських функцій;  

− можливість організації принципово-нових способів і засобів 
операційно-касового обслуговування клієнтів; 

− необхідність територіального розширення зони розрахунків; 
− необхідність підвищення якості і доступності контролю за 
банківськими операціями [6, с. 87]. 
Слід зауважити, що сьогодні неможливо на основі однієї, навіть 

досконалої, системи реалізувати всі функції комерційного банку. У цьому 
сенсі підхід до побудови інформаційно-технологічних систем може бути 
реалізований шляхом інтеграції найкращих у своїх класах технологічних 
рішень у єдину систему на принципах сервісно-орієнтованої архітектури. 
Тому в окрему групу доцільно виділити проекти, які забезпечують 
інформаційно-технологічну архітектуру банку, зокрема, проекти 
інтеграційної платформи та корпоративного інформаційного сховища. 
Наприклад, на основі платформи «IBM WebSphere» можливо створити не 
лише інструмент оптимізації існуючої інформаційно-технологічної системи, 
але й упровадити нову автоматизовану банківську систему (АБС). З 
використанням цієї інтеграційної платформи можлива реалізація інтерфейсів 
взаємодії бізнес-додатків з успадкованими системами. При цьому 
корпоративне інформаційне сховище на основі «Oracle OFSA» дає єдиний 
інструмент збору й аналізу інформації, а також формування регламентної 
звітності [7]. 

Варто зауважити, що фінансова криза 2008 р. виявила коло проблем та 
поставила перед великими українськими банками завдання впровадження 
CRM-систем, які можна вважати одним з основних інструментів підтримки 
продажу банківських кредитних продуктів. CRM-система є фронт-офісною 
системою операційного рівня в частині управління продажами, яка заснована 
на декількох інформаційних компонентах: 

− по-перше, на облікових даних; 
− по-друге, на інформації про контрагентів підприємств-позичальників 
− щодо їхньої платоспроможності та балансу; 
− по-третє, на інформації, яка розташована в зовнішніх базах даних. 
В останні роки конкурентна перевага комерційних банків, як 

правило,забезпечувалася наявністю банківської інформаційної системи 
останнього покоління, що сприяло зниженню середніх витрат на виконання 
транзакцій та, як наслідок, зниження цін на банківські послуги. 
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Стрімкий розвиток глобальної мережі Інтернет сприяв появі нового 
напряму у банківській справі – інтернет-банкінг, з розвитком якого у банків 
з’являються великі можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів 
– максимально зручний спосіб їх отримання. 

 Дистанційне обслуговування клієнтів банків через Всесвітню мережу, 
або інтернет-банкінг має як позитивні сторони (швидкість і зручність 
операцій), так і негативні (шахрайство). Тому дана тема в сучасних умовах 
досить актуальна і цікава. інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веб-
банкінг – один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами 
якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-
який час та з будь-якого комп’ютера через Інтернет [5, с. 123]. 

Найголовніша позитивна якість інтернет-банкінгу – це можливість 
контролювати свої рахунки з будь-якої точки світу. Головна умова – мати 
доступ до Інтернету. Друге важлива якість – швидкість і зручність. 
З’являється можливість економії часу і коштів внаслідок відсутності 
необхідності відвідувати відділення банків, стояти в чергах і т. д. 

Основною перевагою послуги є захищеність операцій. Вітчизняні банки 
в основному використовують три види захисту: за допомогою електронно-
цифрового підпису (аналог власноручного підпису на папері, який 
зашифрований числовим кодом і не може бути фальсифікований), разових 
паролів і sms-підтверджень, які близькі за принципом дії до посвідчення 
разовими паролями. До позитивних якостей можна віднести також: 
еволюціонування послуги як шляхом збільшення кількості банків, які її 
надають, так і розширення її основних можливостей; низька вартість надання 
послуги інтернет-банкінгу [1, с. 226]. 

В українських банках, які впровадили інтернет-банкінг, переважають 
такі види інтернет-послуг: запит залишків за рахунком; грошові перекази; 
отримання виписок за рахунками; виставлення і сплата рахунків; оформлення 
депозиту; конвертація валюти; додаткові послуги по платіжним карткам. 
Увесь цей спектр послуг представлений в ПриватБанку, Укрексімбанку, 
Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить 90 % ринку дистанційних послуг, 
які дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта. 
Промінвестбанк, Альфа-банк, ОТП-банк, Правекс-банк та інші пропонують 
обмежений пакет інтернет-послуг. 

Таким чином, розвиток і впровадження сучасних інформаційних 
технологій в проведенні банківських бізнес-процесів, автоматизованих 
банківських систем і відповідної реорганізації функціональної та 
організаційної структур дозволить реалізувати основні цілі банківської 
діяльності – підвищити швидкість та якість обслуговування клієнтів, 
розширити ринок послуг, оптимізувати інформаційні потоки, облік і 
формування звітності, що у підсумку призведе до збільшення банківського 
прибутку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN1 ДЛЯ 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ 

 
Сьогодні розроблено вже значну кількість програмних засобів, 

використання яких дозволяє розв’язувати за допомогою комп’ютера досить 
широке коло задач різних рівнів складності. Ці програми спрощують 
математичні в економічних задачах, що є досить актуально за рахунок 
постійного браку часу у сучасних людей.  

Одним із таких програмних засобів є Gran1. Ця програма призначена для 
графічного аналізу функцій, звідки і походить її назва (GRaphic ANalysis) [2]. 

Розглянемо на прикладі як Gran1 спрощує розв’язування економічних 
задач. Припустимо, що складається план виробництва для ПрАТ «Юнікс-
шиття», яке випускає два типи продукції: А(наприклад, сукні) і В (наприклад, 
спідниці). Для виготовлення одиниці виробу А потрібно витратити 2 тканини 
першого типу, 3 тканини другого типу та 1 тканини третього типу, а для 
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одиниці виробу В – 1 тканина першого типу, 4 тканини другого типу та 3 
тканини третього типу. Виробництво забезпечено сировиною кожного типу в 
кількості 400, 900, та 600 відповідно. Вартість сукні складає 60 грн., а 
спідниці – 40 грн. потрібно скласти план виробництва виробів А і В, який 
забезпечить максимальний прибуток від реалізації. 

Розв’язування задачі розіб’ємо на три основні етапи: 
1) Складемо математичну модель задачі: 
Нехай 1x  – кількість виробів виду А, 2x  – кількість виробів виду В, які 

сплановані до виробництва. 
Тоді треба буде витратити тканини першого типу в кількостях 12x м на 

виріб виду А і 21x  м на виріб виду В. Весь запас тканини першого типу 400 м, 
тобто 12x + 4002 ≤x , аналогічно для другого типу тканини 90043 21 ≤+ xx  і для 
третього типу 6003 21 ≤+ xx . При реалізації виробів буде отримано 
( )21 4060 xx +  грн. 

Таким чином, необхідно знайти такі 1x  та 2x , щоб виконувалися 
наступні умови: 

max4060
,0,0

,6003
,90043

,4002

21

21

21

21

21

→+=
≥≥
≤+
≤+
≤+

xxF
xx

xx
xx

xx

                                           (1) 

Функція F  називається цільовою функцією, 1x  та 2x  – аргументи 
цільової функції, система (1) – обмеження, які описують умови 
виробництва [1]. 

Крім того, відповідно до умови задачі лінійна функція 21 4060 xxF +=  
повинна мати максимальне значення. Отже, задача полягає в тому, щоб 
знайти множину розв’язків системи (1) і з неї вибрати лише ті, при яких 
значення функції F  буде найбільшим. 

2) Застосуємо геометричний метод розв’язування. Використаємо для 
цього програмний засіб Gran1 і такі рівняння: ,2400 12 xx −= ,4/3225 12 xx −=  

3/200 12 xx −=  (рис.1). 

 
Рис. 1. Графічне зображення рівнянь 

Множиною розв’язків кожної з нерівностей системи (1) є півплощина, а 
областю розв’язків даної системи нерівностей є перетин цих півплощин. На 
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рисунку 1 цим перетином є многокутник ОАВДЕ. Знайдемо координати 
точок О, А, В, Д, Е. для цього скористаємося послугою «М» – зміна 
масштабу, у якому будуються графіки. Вона призводить до збільшення 
точності обчислень в колі точки, яку досліджують. Вгорі на екрані можна 
побачити координати точки перетину. Точка О є початком координат, тому її 
координати (0;0). 

Функція F  приймає значення, яке дорівнює c , для всіх пар таких, що 
cxx =+ 21 4060 . На координатній площині 21Oxx  ці точки належатимуть прямій 
cxx =+ 21 4060 . Будемо надавати довільні значення c , при цьому будемо 

отримувати різні паралельні прямі (бо мають однаковий коефіцієнт). Якщо ці 
прямі будуть проходити через внутрішні точки многокутника ОАВДЕ, то при 
цьому функція F не буде приймати ні найменшого, ні найбільшого значення. 
Тому, залишаються прямі, які перетинають многокутник ОАВДЕ лише по 
його межі. Таким чином, найбільше значення функція 21 4060 xxF +=  досягає 
у вершині точки Д (140;120) многокутника. 
( ) 132001204014060120;140 =⋅+⋅=F  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Геометричний розв’язок задачі 

В результаті одержимо, що .120,140 21 == xx  
3) Переводимо одержані результати на мову умови задачі, тобто 

отримуємо те, що оптимальним розв’язком буде виготовлення 140 суконь та 
120 спідниць, при цьому максимальний прибуток буде становити 13200 
(грн.). 

Дану задачу можна розв’язати також й аналітичним шляхом, проте це 
вимагає значної кількості часу, громіздких паперових розрахунків. А за 
допомогою програми Gran1 розв’язок подібної задачі може зайняти 10-15 
хвилин, потрібно лише грамотно й уважно читати умову задачі та 
підставляти дані у потрібні поля та формули. 

Все вище сказане ще раз дає змогу пересвідчитись у тому, що програма  
Gran1 допомагає розв’язати широке коло задач  графічним способом швидко 
та якісно, обладнана зручним інтерфейсом, що спрощує її взаємодію з 
користувачем. 
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ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємства повинні постійно удосконалювати свою виробничу 
діяльність, щоб зберігати конкурентоспроможність. Тому актуальним є 
питання підвищення ефективності бізнесу в умовах ринку і високої 
конкуренції. Необхідність застосування бізнес-процесного підходу на 
сучасних підприємствах обумовлена також великою кількістю операцій, 
складними зв’язками між ними, в результаті чого все гостріше виникають 
проблеми узгодження між операціями.  

Розвиток сучасних інформаційних технологій дозволяє в багатьох 
областях і, перш за все, в управлінні, знизити негативний людський фактор 
та підвищити швидкість виконання однотипних операцій та аналізу 
економічної ситуації [1].  

Підприємства стикаються з проблемою вибору адекватних методів та 
інструментів моделювання бізнес-процесів, яка породжується їх 
різноманітністю і відсутністю єдиних стандартів. Існуючі методи і засоби 
використовують різні мови моделювання. Існують проблеми сумісності і 
трудомісткості використання бізнес-процесів [2]. Тому дослідження питань 
застосування сучасних технологій моделювання бізнес-процесів 
підприємства є актуальною задачею, що і обумовило вибір теми дослідження, 
його мету та завдання. 

Проблему дослідження сучасних технологій розробки та моделювання 
бізнес-процесів на підприємстві висвітлено в наукових роботах зарубіжних 
вчених І.В. Артамонова, О.І. Всяких, Т. Дейвенпорта, А.Г. Зуєвої, 
В.Г. Єліферова, С.П. Кісельова, Н.П. Ніколенко, Б.В. Носкова, Є.Г. Ойхмана, 
В.В. Репіна, М. Хаммера, Дж. Чампі та інших. Серед українських вчених, які 
активно розвивають і досліджують загальні напрямки моделювання бізнес-
процесів підприємства, О.А. Гавриш, В.В. Дідух, О.А. Клепікова, 
О.І. Подоляка, Т.І. Решетняк, В.Г. Федоренко, О.В. Солодка тощо. 

В сучасних умовах ведення бізнесу бізнес-процеси відповідають 
природному ходу діяльності на підприємстві. Модель діяльності будь-якої 
компанії складається з поєднання окремих бізнес-процесів і від їх 
ефективності залежить успіх та конкурентоспроможність підприємства. Слід 
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відмітити, що на сьогодні не існує єдиного визначення терміну «бізнес-
процес». Зокрема, в літературі можна зустріти такі визначення поняття 
«бізнес-процес»: 

− бізнес-процес – сукупність різних видів діяльності, в рамках якої «на 
вході» використовується один або декілька видів ресурсів, і в результаті цієї 
діяльності на «виході» створюється продукт, який представляє цінність для 
споживача [3]; 

− бізнес-процес – специфічно впорядкована в часі і просторі сукупність 
робіт, з вказанням початку і кінця і точним визначенням входів і виходів [4]; 

− бізнес-процес – це послідовність операцій, які створюють визначений 
продукт (результат), який має цінність для споживача [5]; 

− згідно із регламентами ISO, бізнес-процеси – це ряд взаємопов’язаних 
видів діяльності, які перетворюються у «входи» і «виходи» процесу. 

Отже, метою існування бізнес-процесу є створення продукту або іншого 
корисного результату для клієнтів компанії, керівництва, власників, інших 
співробітників або структурних підрозділів компанії.  

Розробка бізнес-процесів є складною і трудомісткою задачею і 
складається, як правило, з таких етапів [2]:  

− формулювання мети бізнес-процесу;  
− визначення меж бізнес-процесу;  
− визначення учасників бізнес-процесу;  
− визначення вимог до ресурсів бізнес-процесу;  
− розробка системи вимірювань для бізнес-процесу;  
− визначення переліку та структури документів бізнес-процесу;  
− розробка діаграми бізнес-процесу;  
− розробка регламентів виконання етапів бізнес-процесу;  
− розробка пропозицій про вдосконалення бізнес-процесу.  
Як відомо, модель – це матеріальний або уявне представлення об’єкта чи 

явища, що повторює одні властивості, істотні для цілей конкретного 
моделювання, і опускати інші, несуттєві властивості, в яких модель може 
відрізнятися від прототипу. Складний об’єкт, наприклад бізнес-процес, 
описується сукупністю моделей, кожна з яких відображає обмежений набір 
властивостей, а всі разом вони описують об’єкт моделювання повністю. 
Кожна з окремих моделей пов’язана з головним питанням, на який повинна 
давати відповідь відповідна модель. Виділяється чотири складові моделі 
бізнес-процесу (рис. 1) [4].  

Рис. 1. Сукупність моделей бізнес-процесу 
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Функціональна: «Що роблять учасники?». Визначає склад виконуваних 
робіт. Поведінкова: «Як працюють учасники?». Описує черговість, розклад 
виконання, бізнес-правила. Інформаційна: «Що обробляють учасники?». 
Описує бізнес-сутності предметної області процесу. Організаційна: «Хто 
виконує роботу?». Визначає склад і структуру виконавців.  

Безумовно, щоб виявити ефект від впровадження моделі бізнес-процесу, 
недостатньо просто його описати та регламентувати. Регламентація бізнес-
процесів повинна супроводжуватися детальним загальним аналізом, що 
включає: 

− аналіз поточних проблем компанії та пошук їх вирішення; 
− аналіз структури організації та динаміки процесів, що в ній 
відбуваються; 

− стандартизацію процесів; 
− навчання нових співробітників накопиченим знанням та 
набутому досвіду; 

− опис правильних прийомів виконання всіх робіт; 
− забезпечення адекватної інтерпретації змісту всіх операцій між 
усіма учасниками виробничого процесу. 

Отже, для побудови моделі бізнес-процесів необхідно класифікувати 
діяльність підприємства, виділити окремі бізнес-процеси. Визначення бізнес-
процесів та їх усвідомлення дозволяє виконувати основні вимоги бізнесу та з 
нової точки зору поглянути на діяльність підприємства в цілому: підвищити 
зростання доходів при скороченні витрат, продуктивності за рахунок 
перерозподілу ресурсів.  

Моделювання бізнес-процесів дозволяє не тільки визначити, як 
підприємство працює в цілому, як взаємодіє із зовнішніми організаціями, 
замовниками та постачальниками, але і як організована діяльність на 
кожному робочому місці. Моделювання бізнес-процесів ефективний засіб 
пошуку шляхів оптимізації діяльності підприємства, засіб прогнозування і 
мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації 
підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому 
процесу і всім бізнес-процесам організації в сукупності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ В БАЛАНСОВОМУ 

МЕТОДІ ПЛАНУВАННІ 
 
Широке використання математичних методів є важливим напрямком 

удосконалювання економічного аналізу, підвищує ефективність аналізу 
діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це досягається за рахунок 
скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення впливу 
факторів на результати комерційної діяльності, заміни наближених чи 
спрощених розрахунків точними обчисленнями, постановки і розв’язку 
нових багатовимірних задач аналізу. Сформульовану математично задачу 
економічного аналізу можна розв’язати одним з відомих математичних 
методів - балансовому методі [1]. 

Балансовий метод в економічному аналізі вважається найбільш 
поширеним і традиційним. Він набув поширення як науковий у 
бухгалтерському обліку. Потім його поступово стали застосовувати в інших 
науках.  

Балансовий метод планування – це метод, який застосовують у 
плануванні для досягнення рівноваги у сферах виробничого й особистого 
споживання. 

Використання балансового методу ґрунтується на обмеженості, 
закінченості величини матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких 
взаємозв’язках між окремими елементами сукупності, які при цьому 
виникають. За допомогою балансового методу планування розкривають 
економічні зв’язки, пропорції виробничого циклу, виявляють вузькі місця й 
диспропорції, встановлюють кількісні параметри дисбалансів у різних ланках 
економіки, передусім у співвідношеннях між платіжним попитом і його 
товарним забезпеченням, у зовнішньому платіжному балансі, в державному 
бюджеті та інших сферах. Реалізується він через спеціальну систему. При 
здійсненні планування за вказаним методом складається спеціальна таблиця-
баланс. У ній співвідносять наявність ресурсів та джерела їх надходження з 
обсягами та напрямками їх застосування. зіставляючи ресурси (матеріальні, 
трудові, фінансові) і потреби в них. Баланс є підтвердженням того, що в 
аналізі враховано всі взаємозв’язані фактори й відповідні економічні 
показники, а зв’язок між ними визначено правильно [3]. 



99 

Як різновид балансового методу особливо часто застосовують сальдовий 
метод. За цим методом можна визначити величину останнього фактору, якщо 
вже відомо сумарний вплив всіх інших (крім нього) факторів і загальна зміна 
результативного показника. Сальдовий метод використовується у випадках, 
коли виникає складність у прямому розрахунку впливу будь-якого фактору. 
Проте цим методом слід користуватись обережно, бо прорахунок на будь-
якій стадії, на останній дає помилку (до речі, вона має системний характер і 
зберігає загальний баланс показників або факторів). 

Балансовий спосіб широко використовується в економічній роботі – у 
бухгалтерському обліку, статистиці, плануванні. Використовується він і в 
економічному аналізі, там, де має місце функціональна залежність: 
наприклад, забезпечення підприємства трудовими, фінансовими ресурсами, 
сировиною, паливом, матеріалами, основними засобами виробництва і т.д., а 
також визначення повноти їх використання.  

Так, вивчаючи забезпеченість підприємства обладнанням певного виду, 
складають баланс, у якому, з одного боку, показують потребу у верстатах, 
необхідних для виробництва продукції, а з другого – фактичну їх наявність 
[2]. 

Наведемо приклад застосування балансового способу для складання 
товарного балансу, формула якого має вигляд: 

,кінреалізнадпоч NNNN +=+
   (1) 

де Nпоч – залишок продукції на початок періоду; 
 Nнад – надходження готової продукції з виробництва; 
 Nреаліз – обсяг реалізованої продукції; 
 Nкін – залишок продукції на кінець періоду. 
Виходячи з формули товарного балансу обсяг реалізованої продукції 

(Nреаліз) визначатиметься за формулою: 
.кіннадпочреаліз NNNN −+=  

Покажемо це на прикладі (табл. 1). 
Таблиця 1 

Вплив різних елементів товарного балансу на обсяг реалізованої 
продукції 

Показник Базисний 
період 

Звітний 
період 

Абсолютне 
відхилення Вплив фактора 

Залишок готової 
продукції на складі на 
початок періоду 

86000 88000 +2000 +2000 

Надходження готової 
продукції на склад 105000 123000 +18000 +18000 

Залишок готової 
продукції на кінець 
періоду 

88000 96000 +8000 –8000 

Реалізовано продукції 123000 115000 +12000 +12000 
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Особливу увагу тут потрібно звернути на знаки. Так, збільшення 
залишку готової продукції на кінець періоду негативно вплинуло на обсяг 
реалізованої продукції, хоча математично знак визначається як позитивний 
(+), тому що від більшої величини віднімається менша. 

Як допоміжний спосіб балансовий метод використовується в 
економічному аналізі для перевірки вихідних даних, на підставі яких 
проводиться аналіз, а також для перевірки правильності аналітичних 
розрахунків, зокрема для перевірки визначення впливу різних чинників на 
приріст розміру результативного показника.  

У деяких випадках балансовий спосіб може бути використаний для 
визначення величини впливу окремих чинників на приріст результативного 
показника. Наприклад, коли з трьох чинників відомий вплив двох, то вплив 
третього можна визначити як різницю між загальним приростом 
результативного показника та результатом впливу перших двох чинників. 

Як бачимо, при балансовому методі планування використання 
математичних методів є невід’ємною його частиною. За допомогою них при 
проведенні аналізу визначається правильність зв’язку між економічними 
показниками. 

Список використаних джерел: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ 

 
Економіка – це не лише наука прo господарство, але й об’єктивні 

причини рoзвитку суспільства. У свoїй діяльнoсті з давніх часів ця наука 
кoристується різнoманітними кількісними характеристиками, і тому в сoбі 
містить велике числo математичних метoдів. На сьогоднішній день на 
перший план в еконoмічній науці ставиться математична мoдель, як дієвий 
інструмент прогнозування та дoслідження розвитку екoнoмічних явищ та 
процесів. Математичну мoдель мoжна представити як систему внутрішньо-
замкнутих математичних співвіднoшень, яка служить дієвим інструментoм 
відтвoрення певного класу кількісних абo якісних функціoнальних 
характеристик, властивих екoнoмічному прoцесу чи явищу, щo вивчається. 
Вона рoзвиває уявлення людей прo закoнoмірнoсті та взаємoзв’язки 
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екoнoмічних прoцесів та допoмагає фoрмуванню наукoвoгo мислення та 
навичок порівняльного аналізу на нoвoму, більш висoкoму рівні. Тoму для 
того щоб дати визначення характерних oсoбливостей класу математичних 
моделей, які застoсoвуються в еконoміці, викoристoвується термін 
«екoнoмікo-математичне моделювання». Екoнoмікo-математичне 
моделювання – це наукова дисципліна, яка займається практичним 
використанням математичного апарату, найбільш вигіднoгo засoбу керування 
різними соціально-економічними процессами та системами [2, с. 57]. По суті, 
на ідеї мoделювання, ґрунтується будь-який метoд наукового пізнання, як 
експериментальний, так і теоретичний. Термін «модель» походить від 
латинського слова, «зразок, нoрма, міра». Пoняття моделі засноване на 
принципі аналогії, деяких суспільних явищ, пoдібності різних об'єктів [1, 
с. 133]. 

Значну роль в розрoбках питань викoристання метoдів економіко-
математичного моделювання відіграли праці французькoгo математика 
О. Курнo, німецького дослідника Г. Гoссена, швейцарськoгo дoслідника 
Л. Вальраса, англійських вчених В. Джевонса, Ф. Еджворда і Д. Кейнса, 
шведського математика Г. Капселя, італійськoгo інженера, соціолога і 
економіста В. Парето, рoсійського еконoміста В. Дмитрієва, нoрвезького 
ученoгo Р. Фріша.  

Дослідники розробили моделі загальної та окремої рівноваги та умов 
використання й оптимального рoзпoділу ресурсів, умoв рівноваги 
споживання та обміну. Значний внесок у впровадження методів 
математичного моделювання в економіку, зробили такі вчені як: 
Б. Буркинський, Б. Грабовецький, В. Вітлінський, В. Здрок, Л. Канторович, 
В. Леонтьев, Р. Лєпа, В. Осипов, Дж. Робінсон, Є. Слуцький, Р. Солоу, 
М. Туган-Барановський, Е. Фелпс та інші. За допoмогoю економікo-
математичних метoдів дослідники здійснили практичні розрахунки, 
пoбудували свої теoрії, дали обґрунтoвані виснoвки, спрoгнoзували й oцінили 
ризики багатьoх екoнoмічних прoцесів і явищ [5]. 

При фoрмуванні систем економічних моделей викoристoвується апарат 
математичнoгo мoделювання, екoнoмікo-математичні методи та теорії. 
Завдання аналізу, у деяких випадках, не вимагають пoбудoви власнoї мoделі, 
а використoвуються давно пoбудoвані мoделі для oднoтипних, з 
математичнoї тoчки зoру, прoцесів. В oснoву класифікації екoнoмікo-
математичних мoделей пoкладенo такі oзнаки: 

1) за ступенем агрегування об’єктів – мікрoекoнoмічні та 
макрoекoнoмічні мoделі; 

2) за цільoвим призначенням – теоретико-аналітичні та прикладні 
мoделі;  

3) за кoнкретним призначенням – трендові, балансові, імітаційні та 
oптимізаційні мoделі;  

4) за типoм інфoрмації, викoристаної в моделі – аналітичні та 
ідентифікoвані мoделі;  
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5) за характерoм математичного апарату – матричні мoделі, мoделі 
лінійного та нелінійного програмування, кореляційно-регресійні моделі, 
моделі теoрії масoвoгo oбслуговування, мoделі сітковoгo планування та 
керування, мoделі теoрії ігoр і т. п.; 

6) за врахуванням фактoра невизначенoсті – стохастичні та 
детерміновані мoделі; 

7) за типoм підхoду дo систем, які дoсліджуються – дескриптивні 
(описові) моделі (наприклад, балансові та трендові) та нормативні моделі 
(oптимізаційні та моделі рівня життя); 

8) за структурoю моделей та характером їх складових – одно- та 
багатофакторні мoделі, статичні та динамічні моделі, моделі простої та 
складної структури;  

9) за часoвими характеристиками – короткотермінові, середньoтермінові 
та довготермінові моделі [4]. 

Прoте, найбільш ширoким, в економічному дослідженні, вважається 
поняття математичний метoд. Цей термін включає цілий спектр інструментів, 
способів вимірювання, підхoдів, oпису, прoгнoзування та аналізу 
економічних прoцесів та явищ, які застосувуються в сучасній науці. Сюди 
входять статистичні методи обробки соціально-економічних даних, мікрo- та 
макроекономічні моделі з відпoвідним математичним апаратoм.  

Математичні моделі і методи, які застосовуються в сучасних умовах 
проведення економічного аналізу, класифікують за певними групами:  

1) метoди кoреляційно-регресійногo аналізу в економічному аналізі 
використовуються для з’ясування щільності та форми зв’язку між різними 
параметрами дoсліджуваного oб’єкта, характер функціoнальної залежності 
між якими не встановлений. Цей зв’язoк найчастіше вважається 
стoхастичним. Кoреляція зазвичай виражає залежність між змінними 
параметрами алгоритму зв’язку. Кoреляційна залежність може бути виявлена 
як між двома кількісними ознаками – парна кореляція, так і між багатьма – 
множинна кореляція;  

2) метoди математичнoгo прoграмування використовуються для 
oптимізації господарської діяльності та дозволяють оцінити ступінь 
досягнення потенціалу, визначити ресурси, які лімітують, «вузькі місця», 
ступінь конкурентоздатності та дефіцитності. 

Математичне мoделювання має oчевидну перевагу: вона полягає у 
можливості oтримати інформацію про oб’єкт вивчення без проведення будь-
яких дійсних експериментів. В свoю чергу це виправдoвує витрати на 
розробку алгoритмів і методів рoзв’язання пoставлених задач. Моделювання 
має багатовекторний характер і його застосовують в таких випадках:  

- oб’єкт настільки складний, що досліджувати його немає сенсу через 
складність самoгo дoслідження, абo ж через наявність великої кількості 
побічних факторів для даного дослідження;  

- oб’єкт нє є доступним для безпосереднього дослідження;  



103 

- на реальному oб’єкті дослідження неможливі з деяких міркувань 
(фінансових, моральних або конкурентних) [4].  

Математичні метoди, найчастіше, викoристoвують для вирішення 
класичних задач оптимізації, прoгнoзування або імітації. Прoте, oснoвні 
труднощі, які неoбхідно пoдoлати, базуються у забезпеченні адекватнoсті цієї 
моделі до об’єкта дослідження. 

Таким чинoм, найперше, математичні метoди – це, вимірювання певних 
величин, які завжди були в екoноміці. Вoднoчас, ці методи є не лише 
засoбами математичнoї інтерпретації екoнoмічних прoцесів та закoнів, але й 
могутнім математичним інструментарієм їх з’ясування теoретичнoгo 
фoрмулювання й прийняття важливих, oптимальних рішень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ  
 

Необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської 
системи та забезпечення економічного зростання в сучасних умовах є 
розвиток банківського кредитування. Оскільки в Україні більшість населення 
не спроможна купувати товари тривалого використання за рахунок власних 
доходів, а українські банки опинилися в умовах жорсткої конкуренції як з 
боку іноземних, так і вітчизняних банків, найактуальнішою потребою постає 
вироблення принципів розширення сфери і вдосконалення механізмів 
кредитування, в тому числі споживчого. 
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Проблемам розвитку споживчого кредиту в науковій літературі 
приділяється належна увага. Фундаментальні основи його сутності й 
функціонування досліджені таким вченими, як: А. Сміт, А. Маршал, 
Э. Дж. Долан, В. Лексіс, T. Тук, Е. Рід, Р. Коттер, М. Туган-Барановський, 
Дж. Сінкі. Вагомий внесок у дослідження споживчого кредиту зробили 
провідні вітчизняні науковці: М. Алексеєнко, О. Євтух, Б. Івасів, В. Лагутін, 
А. Мороз, М. Савлук, Р. Тиркало та науковці зарубіжних країн: 
А. Казимагомедов, О. Лаврушин, Є. Жуков, Г. Панова та інші. Але на 
сьогодні дискусійними питаннями залишаються перспективи розвитку 
споживчого кредитування в умовах структурної трансформації кредитного 
ринку у посткризовий період. 

Сукупність кредитних установ, що можуть вступати у кредитні 
відносини та надавати кредитні послуги, формує організаційну структуру 
вітчизняної кредитної системи. Очевидно, що найдинамічніше розвивається 
така структурна складова кредитної системи, як банківська. 

В економічній та законодавчо-нормативній літературі на даний час 
немає єдиного підходу до визначення сутності споживчого кредиту. Проте 
багато дослідників схиляються до думки, що споживчий кредит – це кредит, 
який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів та послуг і 
який погашається поступово. Він характеризує відносини, що виникають з 
приводу фінансування потреб кінцевого споживання [1, с. 7]. Суб’єктами 
споживчого кредитування у якості позичальників виступає населення, у 
якості кредитора – банки, кредитні спілки, підприємства – виробники, 
торгівельні посередники. Споживчий кредит за формою надання поділяється 
на прямий (надається безпосередньо банківськими установами) та непрямий 
(надається через посередників).  

В Україні, на даний момент, регулювання споживчого кредитування 
здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України [4], ст. 11 Закону 
України «Про захист прав споживачів» [3] та постанови Національного банку 
України від 10 травня 2007 року № 168 «Про затвердження Правил надання 
банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну 
вартість кредиту» [2]. Спеціальне законодавство, яке б регламентувало 
особливості споживчого кредитування, відсутнє. Проте визначення 
державою умов надання споживчого кредиту допомагає регулювати 
грошовий обіг у країні, що сприяє підвищенню економічної стабільності 
країни. 

Надання споживчих кредитів здійснюється на підставі кредитних 
договорів, які укладаються індивідуальними позичальниками з установою 
банку за місцем проживання, за винятком кредитів на будівництво або 
купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які надаються за 
місцем забудови або знаходження індивідуального житлового будинку 
(квартири).  

В країнах з ринковою економікою споживчий кредит, як зручна та 
вигідна форма обслуговування населення, грає велику роль в економіці 
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країни. Тому він активно регулюється зі сторони держави. Регулювання 
здійснюється як на рівні видачі кредиту, так і на рівні його використання і 
виражається або в заохоченні кредитування кінцевого споживача через 
процентну ставку, термін кредиту, первинну участь власними коштами в 
кредитній операції, або шляхом створення більш жорсткого режиму 
кредитування. 

В різних країнах діють різні закони, що регулюють умови кредитування 
індивідуальних позичальників, однак їх об`єднує спільна мета: заради 
підвищення рівня життя споживчий кредит повинен бути доступний в 
необхідному об`ємі.  

На сьогоднішній день існує досить широкий спектр банківських 
продуктів зі споживчого кредитування, як на світовому ринку так і на ринку 
України. Перспективи роботи банків із населенням в Україні значні, 
особливо швидкими темпами розвиваються банківські кредитні продукти з 
використанням новітніх технологій, наприклад таких, як кредитні картки. 

Споживче кредитування активно розвивається в нашій країні. Так, 30–
50% усіх купівель у торгівельних мережах здійснюють у кредит, лідирує 
серед них побутова та аудіо- і відеотехніка. Найбільш розповсюджена сума 
купівель у кредит – 300-400 дол. США. Близько 80% усього ринку 
споживчого кредитування сконцентровано в великих торгівельних мережах 
«Фокстрот», «Ельдорадо» та ін. Так протягом 2012 року кількість банків з 
числа 50 найбільших, що видають споживчі кредити готівкою, зросла майже 
вполовину – з 18 до 26 установ. Водночас середня сума позики на одну 
людину в Україні становить приблизно 105 євро, що значно менше від 
аналогічних показників країн Східної Європи – 790 євро в Польщі, а тим 
більше Західної Європи – 6 058 євро в Німеччині та 9 603 євро у 
Великобританії [5, с. 14]. 

Найбільшим попитом серед населення користується кредитування на 
купівлю житла, побутової техніки, меблів, кредити на будівництво нового 
житла та ремонт. Серед найбільш перспективних напрямків необхідно 
виділити кредитування туризму, освіти, медичних послуг. 

Отже, споживче кредитування – найбільш динамічний напрям розвитку 
банківського сектора. За допомогою споживчого кредитування можна 
придбати не лише квартиру, будинок, автомобіль, але і отримати освіту, 
придбати меблі, побутову техніку і інші товари народного споживання, 
вчинити туристичну поїздку, сплатити медичну операцію. Основна перевага 
від впровадження системи споживчого кредитування - підвищення рівня 
життя населення країни, стимулювання ефективності праці, зменшення 
плинності кадрів, і, як наслідок, зниження соціальної напруженості в 
суспільстві. Проте у сучасний період це вважається однією з 
найризикованіших сфер для населення, тому це викликає зменшення 
бажаючих отримати брати кредит. 

Для того щоб збільшити обсяги споживчого кредитування в Україні 
необхідно: 
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 – підвищувати рівень фінансової грамотності населення; 
 – продовжувати роботу з мінімізації кредитного ризику: створення 

картотеки недбайливих платників дозволить уникнути ймовірності 
отримання декількох кредитів у різних банках за низької платоспроможності 
позичальника чи свідомого зловживання; 

 – забезпечити надійність банківської та фінансової системи;  
 – створити дієву систему захисту прав споживачів фінансових послуг 

через врегулювання питань повноважень державних органів. 
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ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 
 

Під час проведення економічного аналізу слід враховувати те, що 
математичні методи є важливою, але не вичерпною основою прийняття 
рішення. Тому поряд з найбільш поширеними загальними, універсальними 
методами аналізу доцільно застосовувати й евристичні (логічні) методи, які 
ґрунтуються не на точних математичних розрахунках, а на досвіді та інтуїції 
дослідників. 
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Процес вирішення завдань за допомогою евристичних прийомів 
складається з п’яти послідовних етапів: 

1. Постановка завдань технічної творчості. 
2. Вибір доречних прийомів з урахуванням аналізу недоліків і дефектів 

прототипу. 
3. Перетворення прототипу в результаті використання вибраних 

прийомів. 
4. Аналіз прийняття нових технічних рішень щодо здійсненності і рівня 

ефективності використання. 
5. Роботу етапів 2-4 виконують, обираючи інші варіанти. 
Всі евристичні методи поділяються на дві групи – методи 

ненаправленого пошуку та направленого пошуку. До групи методів 
направленого пошуку належать методи: мозкового штурму, експертних 
оцінок, асоціацій та аналогій, контрольних запитань, колективного блокноту, 
ділові ігри і ситуації, кібернетичні наради тощо. До складу групи 
направленого пошуку належать морфологічний метод, алгоритм розв’язання 
винахідницьких задач та ін. [1]. 

Метод «мозкового штурму» був запроваджений американським вченим 
А. Ф. Осборном і базується на ряді психологічних та педагогічних 
закономірностей. Основні принципи і правила цього методу – абсолютна 
заборона критики запропонованих учасниками ідей. Його суть полягає в 
тому, що при прийнятті колективного рішення вирішуються два основних 
завдання: генерування нових ідей щодо можливих варіантів розвитку 
процесу і аналіз та оцінка запропонованих ідей. Саме це зумовлює його 
відмінність від будь-якої іншої технології [3]. 

Метод евристичних питань доцільно використовувати для збору 
додаткової інформації в процесі вирішення задачі. Він слугує додатковим 
стимулом, який формує нові стратегії і тактики розв’язування. Його 
особливість полягає в простоті та ефективності для рішення будь-яких 
завдань. 

Метод багатовимірних матриць (відомий під назвою «метод 
морфологічного аналізу») базується на принципі системного аналізу нових 
зв’язків і відносин, які проявляються в процесі матричного аналізу 
досліджуваного завдання. Він дозволяє не лише знайти розв’язок задачі, а й 
низку нових оригінальних ідей. 

Очевидно, що евристичні методи, незважаючи на свою популярність і 
широку область застосування, окрім переваг, мають і недоліки: відсутність 
механізму для складання всіх можливих варіантів (а отже, й немає гарантії 
виходу на найбільш вигідні економічні рішення); відсутність об’єктивних 
критеріїв відбору кращих варіантів [2]. 

Таким чином, використання евристичних методів аналізу дозволяє 
ефективно провести як поточний, так і стратегічний аналіз в умовах 
нестійкого середовища функціонування і високої інноваційності розвитку. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  
CLOUD-COMPUTING 

 
Нині розвиток інформаційних технологій спрямований на розроблення 

та впровадження нових підходів до організації обчислювального процесу. 
Сloud computing («хмарні» обчислення) технологія яка вважається наступним 
еволюційним кроком у розвитку розподілених обчислень. В умовах 
стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет 
організації відходять від використання власного обладнання і програмного 
забезпечення в бік сервіс-орієнтованих технологій. Сloud computing системи 
забезпечують просту й унiфiковану взаємодiю мiж постачальником i 
користувачем включають програмне забезпечення, тобто сервiсну 
пiдсистему, та базу даних iз багаторазовим доступом. 

Сloud computingє особливою клiєнт-серверною технологiєю, яка 
передбачає використання клiєнтом ресурсiв (процесорного часу, оперативної 
пам’ятi, дискового простору, мережевих каналiв, програмного забезпечення) 
у мережi, якi взаємодiють наступним чином: для клiєнта вся група виглядає 
як єдиний вiртуальний сервер; клiєнт може прозоро та гнучко змiнювати. 

Дослідженням питання розвитку технології cloudcomputing займались 
такі вчені-економісти, як: С. Аптекар, Т. Вахненко, В. Геєць, М. Денисенко, 
Д. Лук’яненко тощо. Хмарнi обчислення (сloud computing) – це модель 
забезпечення зручного доступу на вимогу через мережу до обчислювальних 
ресурсiв, якi можуть бути оперативно наданi та звiльненi з мінімальними 
управлiнськими затратами та зверненнями до провайдера [1]. 

Національним інститутом стандартів і технологій США встановлені такі 
обов'язкові характеристики хмарних обчислень: самообслуговування на 
вимогу; універсальний доступ по мережі (послуги доступні споживачам 
через мереж у передачі даних незалежно від термінального пристрою); 
об'єднання ресурсів (постачальник послуг об'єднує ресурси для 
обслуговування великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного 
перерозподілу потужностей між споживачами в умовах постійної зміни 
попиту на потужності); еластичність (послуги можуть бути надані, 



109 

розширені, звужені в будь-який момент часу, без додаткових витрат на 
взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному режимі); облік 
споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на 
певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна 
здатність, кількість користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних 
оцінює обсяг наданих споживачам послуг [2]. 

Сучасні технології дозволяють уникнути купівлі дорогого програмного 
забезпечення для установки на комп'ютер, сприяють розвитку хмарної 
інфраструктуру і дозволяють мати доступ до неї з будь-якого місця, з будь-
якого обладнання, підключеного до Інтернету. Слід зазначити, що доступ до 
хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу. 
Використання хмарних технологій дає ряд переваг перед традиційними 
технологіями ІТ: 

- організація може більш ефективно управляти використанням 
обчислювальних ресурсів; 

- підвищується керованість ІТ - інфраструктурою; 
- спрощується управління безперебійністю роботи організації, завдяки 

закладеним в концепцію системам резервного копіювання і міграції 
віртуальних машин; 

- скорочення витрат на ІТ-інфраструктуру, таких як зміст парку 
обчислювальних ресурсів, електроенергію, а також персоналу, 
обслуговуючого цю інфраструктуру; 

- не потрібні потужні комп'ютери; 
- менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його 

систематичне оновлення; 
- необмежений обсяг збереження даних та доступність з різних 

пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця; 
- забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів 

навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, 
відкритості освітнього середовища та економія коштів на утримання 
технічних фахівців [3]. 

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що 
отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але також з 
нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є 
наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» 
використовуються потужності віддаленого серверу [3]. 

Окрім очевидних переваг на користь використання хмарних технологій, 
доцільно відмітити і деякі недоліки. Основним недоліком є їх невелике 
поширення, проте дані технології лише починають поширюватись в Україні. 
Також одним з суттєвих недоліків інколи зазначають необхідність доступу до 
швидкісного Інтернету. Стрімке збільшення кількості Інтернет - провайдерів 
та постійне покращення якості Інтернет-послуг мали б вирішити цю 
проблему, проте можуть виникнути перебої у роботі чи неполадки у 
провайдерів, що може призвести до зупинки роботи відділів чи цілих 
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підприємств на незначний час. Також до недоліків хмарних обчислень можна 
віднести обмежену функціональність програмних забезпечень при роботі з 
ними через Інтернет. Разом з тим, існують певні проблеми з боку безпеки, 
коли хмарні провайдери можуть роками зберігати важливу інформацію на 
своїх серверах, а кібер-злочинці перехоплювати інформацію. Звісно, великі 
хмарні провайдери застосовують всі можливі засоби для забезпечення 
максимальної безпеки інформації і вкладають кошти в розробку нових, ще 
більш ефективних засобів захисту, проте поки що не варто зберігати чи 
передавати особливо важливі документи в «хмари» [2]. 

Таким чином, технології сloud computing отримують все більш широке 
поширення і стають реальним конкурентом у сфері розподілених 
комп'ютерних систем. Технології сloud computing мають переваги, оскільки 
вони забезпечують адаптивне виділення ресурсів під конкретні  завдання. У 
тому випадку, якщо потужностей не вистачає, то система сloud computing 
автоматично виділяє їх, в іншому випадку, коли не існує потреби в 
додаткових ресурсах, то система зменшує обсяг цих ресурсів для клієнта. 
Також системи сloud computing є більш ефективною з точки зору надійності 
збереження даних. Однак ці системи є вразливими до дій зловмисників в 
наслідок того, що дані користувача є розподіленими між вузлами. 
Користувачу не надається інформація на яких вузлах обробляється 
інформація, де вони розташовані і який ступінь захисту мають. Отже, для 
систем сloud computing потрібні додаткові спеціальні засоби захисту 
інформації, які б відповідали вимогам, щодо безпеки систем сloud computing і 
адаптивно визначали ступінь їх захищеності. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 
 

Процеси створення, функціонування та розвитку соціально-економічних 
систем супроводжуються невизначеністю, яка викликана розмитістю цілей, 
неповнотою вихідної інформації, суб'єктивністю уявлень про майбутні 
процеси, а також критерії їх оцінки. Зменшення невизначеності можливе 
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завдяки використанню методів та моделей соціально-економічного 
прогнозування, за рахунок яких досягається об'єктивізація суб'єктивних 
рішень. Це свідчить про те, що методи соціально-економічного 
прогнозування є необхідною умовою цілеспрямованої діяльності людини при 
розв'язанні важливих задач аналізу й синтезу, і вибору оптимальних 
альтернативних рішень. 

Дослідженню методики та методології соціально-економічного 
прогнозування присвячували свої праці як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. 
Великий внесок у формування теоретико-практичної наукової основи 
прогнозування зробили академіки В. М. Геєц, І. І. Лукінов, вчені-економісти 
В. Ф. Беседін, Ю. В. Гончаров, Б. Я. Панасюк, А. Г. Савченко та інші.  

Метою дослідження є розширення існуючою на сьогодні класифікації 
методів соціально-економічного прогнозування новою групою комбінованих 
методів, а також аналіз впливу загальних методів прогнозування соціально-
економічних процесів на прийняття ефективних управлінських рішень. 

Вивчення сучасної практики науки прогностики соціально-економічних 
процесів та явищ свідчить про те, що методи економічного прогнозування 
можна класифікувати за різними ознаками. Така типологія будується за 
певними критеріями в залежності від таких характеристик як: цілі, завдання, 
суб'єкти та об'єкти, предмети, проблеми, характер, період упередження, 
особливості організації процесу прогнозування тощо. Необхідну властивість 
кожного методу визначає насамперед проблемно-цільовий критерій 
формування і досягнення цілей науки соціально-економічної прогностики. 

Методологія прогнозування соціально-економічних процесів є 
предметом дослідження сучасних економістів і прогнозистів. В одній з 
перших вітчизняних монографій, що стосувалася соціально-економічного 
прогнозування, автори розглядають загальнонаукові методи прогностики, 
такі як: спостереження і експеримент, аналіз й синтез, уява і припущення, 
індукція та дедукція, аналогія і класифікація, генетичний метод тощо            
[1, с. 14-16]. 

Таким чином, залежно від типу необхідної вихідної інформації і 
достовірності результатів на виході дослідження, що досягається за 
допомогою використання цих методів, вони поділяються на експертні, 
фактографічні. Експертні (суб’єктивні) методи прогнозування, в свою чергу, 
поділяють на індивідуальні, до яких відносять само прогнозування, інтерв’ю, 
аналітичну записку, написання сценарію, а також колективні методи такі як 
формування комітетів та комісій, створення фокус-групи, «мозкова атака», 
морфологічний аналіз, колективна експертна оцінка і метод Делфі. Серед 
формалізованих (фактографічних) методів виділяють наступні: інтерполяція, 
проектування тренда, економетричні методи, математичне моделювання, 
комп’ютерне моделювання. 

Пропонуємо розширити вищевказану класифікацію комбінованими 
(змішаними) методами прогнозування, які, в свою чергу, поєднуватимуть в 
собі ознаки як експертних, так і фактографічних методів. 
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Експертні методи спираються на суб’єктивну оцінку спеціалістів, яка 
базується на раціональних очікуваннях. Досить часто розвиток ринкових 
відносин характеризується високою нестабільністю, тому, вважаємо, що 
експертні методи у науці соціально-економічного прогнозування не дають 
можливості адекватно відобразити ситуацію, у якій перебуває прогнозований 
об’єкт, бо за різних обставин прогнозний перебіг події не завжди відповідає 
раціональним очікуванням експертів [2, с. 487-488]. 

До змішаних методів пропонується віднести наступні: аналізу ієрархій, 
факторно-результативний, fuzzy-технології, барометричні методи тощо. 

Метод аналізу ієрархій надає змогу вирішувати найскладніші 
структуровані задачі управління. Він полягає у декомпозиції загальної 
проблеми на певні окремі складові, а також в обробці думок експертів, що 
приймають остаточні рішення на підставі парних порівнянь критеріїв 
(пріоритетів) доцільності. Ця технологія розв'язку задач дає змогу оцінити 
рівень взаємодії елементів ієрархічної структури. 

Слід зауважити, що формалізовані методи прогностики застосовуються, 
виходячи з припущення про те, що майбутнє є продовженням минулого. На 
відміну від них барометричні методи ґрунтуються на тому, що майбутнє 
може передбачатися на основі тих подій, які відбуваються зараз. Однією із 
характерних ознак даних методів є використання статистичних індикаторів 
часових рядів, що через комбінування або протиставлення один з одним 
вказують напрям розвитку економіки в цілому, окремої її галузі або 
виробництва [3, с. 364]. 

Найсучаснішим методом прогнозування прийнято вважати fuzzy-
технологію. З економічної точки зору даний метод прийнято розглядати як 
сукупність теоретичних основ, алгоритмів, різноманітних процедур та 
програмних засобів, що засновані на використанні нечітких знань і оцінок 
експертів для вирішення чи не найширшого кола завдань. Таким чином, 
fuzzy-технологія – це сучасний спосіб обробки даних й розв'язання 
аналітичних задач за умов невизначеності. 

Останнім часом дослідники та практики в сфері інноваційного 
менеджменту приділяють все більше уваги так званій «fuzzy front end» – 
нечітке раннє закінчення розробки продукту, відомий також як фаза «pre-
development» – передпроектний розвиток. Менеджери визначили попередній 
етап створення програмних продуктів, як найбільш вразливий. Адже саме на 
попередньому етапі визначається як саме буде реалізовано проект, його 
якість, витрати, ресурси, часові обмеження. Дослідження в цій сфері наочно 
демонструють, що зусилля, які спрямовані на оптимізацію процесу 
планування проекту є мінімальними. На противагу цьому вплив на загальну 
ефективність і результативність всього проекту є досить значним. У 
відповідності з цим було визначено два фактори які відіграють важливу роль 
в успіху проекту автоматизації: якість здійснення передпроектної діяльності 
до запуску проекту, і чітка послідовність етапів виконання проекту            
[2, с.514-516]. 
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В сучасній економічній літературі недостатньо уваги приділяється 
систематизації характеристик різноманітних методів та моделей 
прогностики. У зв'язку з цим виникає неоднозначність з визначенням 
конкретних вимог, що ставляться до шуканого результату вирішення 
конкретної задачі в системі соціально-економічного прогнозування, а також 
створюється велика складність вирішення подібних проблем та виникає 
актуальність знаходження найбільш доцільного методу для підвищення 
ефективності прийняття управлінських рішень. 
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ВЕБ-ДИЗАЙН ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА БАЗОВА МОВА 
СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРИ 

 
Інформаційні технології на даному етапі розвитку вже не варто 

розглядати лише з технологічної сторони, оскільки вони настільки глибоко 
закріпилися в життях людей, що виділяти їх із загального світоглядницького 
та культурологічного контексту практично неможливо. Новітні технології 
необхідно аналізувати в комплексному аспекті, враховуючи їх проникнення в 
усі сфери життя людини. 

Процес інформатизації посприяв формуванню інформаційного 
суспільства, а також створив базу, на основі якої в ньому виникла 
кіберкультура з її яскравим проявом – інтернет-культурою. Інтернет дедалі 
щільніше входить практично в усі сфери нашого життя. Інтернет 
характеризується як всесвітня мережа комп’ютерно-супутникових 
комунікативно-інформаційних служб, до якої можуть підключатися мільйони 
користувачів, що проживають в різних куточках світу й мають для цього 
відповідні апаратно-технічні та матеріальні умови [1, c.49]. 

На сьогоднішній день існує достатня кількість літератури, в якій 
розкриваються основні поняття веб-дизайну, описується його історія, 
специфіка, проте недостатньо уваги приділено розкриттю терміна "інтернет-
культура". Це зумовлено тим, що сучасні літературні джерела не встигають 
за настільки стрімким розвитком мережевих технологій. Спроби дослідити це 
питання через механізм веб-дизайну здійснювали такі вчені, як: 
А. П. Вежбицька, Ю. М. Лотман, І. А. Розенсон, Ю. С. Степанов та інші. 
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Окрім них тему проникнення мережі в повсякденне життя, а також переваги 
та недоліки цього стрімкого процесу висвітлювали в своїх працях вітчизняні 
та зарубіжні дослідники такі, як В. В. Іванову, Е. Касирер, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенський. 

Метою дослідження є аналіз нинішнього стану проникнення Всесвітньої 
мережі – Інтернет в різні галузі людського життя, а також такого сучасного 
явища, як «інтернет-культура», передумов його формування та напрямків 
розвитку, її взаємозв’язків з веб-дизайном. 

Технічна база на сьогодні розвинена до такої міри, що створено новий 
простір комунікації людей, тобто сформована інтернет-культура. Цей простір 
володіє власною системою цінностей, естетичних норм, традицій, системами 
знаків, символів та значень, культурою обміну та збереження інформації в 
ньому, культурою взаємодії користувачів. 

З трьох типів культур, обґрунтованих М. Мідом (постфігуративної, 
кофігуративної та префігуративної), інтернет-культуру варто віднести до 
префігуративної, орієнтованої на майбутнє, заснованої на тому, що старше 
покоління навчається у своїх дітей [3, c. 62]. Інтернет-культура суттєво 
відрізняється від культурних проявів попереднього етапу розвитку 
суспільства тим, що вона націлена не стільки на досвід користувачів, скільки 
на його розширення. Таким чином, це не культура в звичному сенсі – 
збирати, накопичувати і передавати, а культура проектування, спрямована на 
майбутнє. Так інтернет-культура – це динамічна надскладна система 
взаємодії користувачів в Інтернеті, створена протягом останніх двох 
десятиліть на технічній базі, підкріпленій високим рівнем розвитку сучасних 
інформаційних систем. 

При створенні сучасного сайту перед розробником постають такі 
головні завдання, як забезпечення простоти та зручності користування 
ресурсом. Відвідувач веб-сторінки ніколи не зупиниться на веб-сайті, якщо 
він не спроектований таким чином, щоб якомога краще відповідати його 
потребам, а також якщо схема навігації не дозволить йому знайти необхідну 
інформацію одразу. 

Діяльність, що спрямована на створення веб-сайтів, складається з трьох 
основних кроків: інформаційне проектування, візуальне оформлення та 
програмування. Інформаційне проектування має на меті розташування 
інформації у максимально зручній для відвідувача формі візуальне 
оформлення передбачає ілюстрування та графічне форматування сайту, а 
програмування, в свою чергу, необхідне для програмного впровадження 
всього веб-сайту. 

Підхід до розгляду інтернет-культури в якості семіотичної системи 
передбачає вивчення її в синхронічному та діахронічному аспектах. 
Синхронічний аспект пов’язаний з вивченням багатоманітності сайтів як 
текстів інтернет-культури, відображаючих цінності сучасного користувача 
Інтернету, його належність до різних груп суспільства, а діахронічний підхід 
включає вивчення швидко змінюваних тенденцій в мережі. Варто зазначити, 
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що у зв'язку із високими швидкостями оновлення загальних напрямків в 
інтернет-культурі для пояснення процесів, що відбуваються на теренах 
Інтернету, можна використовувати деякі положення семіодинаміки, яка 
займається вивченням механізмів синтезу цілісних утворень [3, c. 64]. 

Одним із найбільш поширених підходів до вивчення інтернет-культури в 
рамках семантико-семіотичного напрямку є традиційний семіотичний, що 
сформований Лотманом та методологічно обґрунтований в працях 
Ю. С. Степанова. Даний підхід заснований на розумінні інтернет-культури як 
системи знаків та мов, він припускає, що Інтернет можна розглядати як 
вторинну моделюючу систему. Опис інтернет-культури з точки зору 
традиційного семіотичного підходу може бути заснований на аналізі її трьох 
рівнів: субтекстових повідомлень, культури як системи текстів, культури як 
набору функцій, яка обслуговується текстами [2, c. 205]. В якості 
субтекстових повідомлень може бути проаналізований синтез складових його 
мов, за основні тексти можна прийняти веб-сайти, нарешті, на третьому рівні 
доцільно проаналізувати субкультури, що сформувалися в Інтернеті: як веб-
дизайн функціонально відображає приналежність сайту до тої чи іншої групи 
користувачів. 

Вивчення інтернет-культури включає аналіз способів її трансляції та 
проектування. Проектуючою мовою інтернет-культури виступає веб-дизайн, 
оскільки він поєднав в собі різні сфери людської діяльності: інформаційну (є 
формуючим засобом інформаційного простору глобальної мережі) та 
естетичну.  

На сьогоднішній день під терміном "веб-дизайн" розуміють саме 
проектування структури веб-ресурсу, забезпечення зручності користуватися 
ним. Особливість веб-дизайну полягає в тому, що він є самостійним виробом, 
а не лише його оформленням чи додатковою його частиною. Проектуючи 
сайт, веб-дизайнер виступає в ролі творця кінцевого продукту. Як 
зазначалося вище, за допомогою веб-дизайна транслюється інформація. Веб-
дизайн своєю системою знаків та символів формує простір інтернет-
культури, виконуючи в ній ряд функцій: формоутворюючу, інформаційну, 
естетичну. 

Отже, сучасні інформаційні технології спровокували створення 
штучного середовища, аналізуючи яке особлива увага звертається на його 
масштабність і віртуальну сутність. Варто зауважити, що окрім технічної 
сторони, в комп'ютерній віртуальній реальності прослідковується й 
культурний аспект, який провокує формування нового культурного простору. 
Зі станом проникнення в динамічне веб-середовище людей і трансформації 
його в частину повсякденного життя веб-дизайн здобув нові особливості. 
Формування сучасного інформаційного середовища вимагає неабияких 
зусиль. Для виконання цього завдання необхідна сфера веб-розробки та 
різновид дизайну, який має на меті проектування користувацьких веб-
інтерфейсів для сайтів та веб-додатків. Ця галузь й отримала назву "веб-
дизайн". Він виступає не лише інструментом, але й мовою інтернет-культури. 
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Веб-дизайн надзвичайно динамічний, важко підлягає структуруванню та 
опису, є результатом розвитку інтернет-культури й одночасно виступає 
фактором її формування. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 
В останні роки важко уявити ведення успішного бізнесу будь-яких 

організацій без використання інформаційних систем і технологій. Вони 
сприятливо впливають на поліпшення ефективності та продуктивності 
бізнес-процесів, прийняття управлінських рішень різного рівня складності, 
співпрацю робочих груп, а також покращення конкурентних позицій 
підприємства на ринку, що швидко змінюється. Сучасні інформаційні 
системи та технології, що засновуються на використанні інформаційного 
ресурсу, дозволяють менеджерам діяти максимально ефективно, при цьому 
застерігаючи себе від ризиків. 

Проблему застосування інформаційних технологій для управління 
логістичними процесами на підприємстві висвітлено у наукових роботах 
таких українських вчених як: В. М. Амітана, Е. Л. Богданова, М. І. Данько, 
С.  М. Константінова, Л. А. Пономаренко та інших. Разом з тим, залишаються 
недостатньо дослідженими питання планування та автоматизації розрахунку 
оптимальних маршрутів доставки товарів, що і обумовлює актуальність 
досліджень у даному напрямку. 

Метою наукової роботи є визначення напрямків удосконалення 
управління логістичними процесами на підприємстві за допомогою сучасних 
інформаційних систем та технологій, а також їх впливу на рівень 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

Роль інформаційних систем з кожним днем невпинно зростає. Ці зміни 
мають значний вплив на кінцевих користувачів. Таким чином, наявність 
ретельно відлагодженої ІС помітно полегшує процес управління 
підприємством, що, в свою чергу, надає спеціалістам змогу вчасно та 
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максимально швидко зібрати, відсортувати та обробити важливу інформацію 
задля того, щоб прийняти вірне управлінське рішення та покращити механізм 
реалізації підприємницької стратегії. Отже, ІС являє собою систему, що 
заснована на переміщенні інформаційних потоків, що надають відомості про 
теперішній стан об'єкта в процесі управління із застосуванням ІТ [1, c. 113]. 

Інформаційні системи та технології – найважливіший компонент 
інформаційного забезпечення підприємства будь-якої сфери діяльності, 
оскільки фірми при плануванні застосування ІТ, зупиняються на декількох 
основних цілях (рис. 1): 

1. Урівноваження бізнесу – приведення у відповідність інвестицій в 
інформаційні технології до загальної стратегії розвитку підприємства. 

2. Конкурентна перевага – впровадження сучасних інформаційних 
технологій як основи інноваційних систем дозволяє досягнути конкурентних 
переваг. 

3. Управління ресурсами – ефективний інструмент для автоматизованого 
планування продуктивного управління ресурсами підприємства. 

4. Технологічна архітектура – побудова технологічної політики й 
проектування інформаційних технологій для кожного окремого 
підприємства. 

 
 

Рис. 1. Цілі підприємства при впровадженні інформаційного 
забезпечення [2, c. 321] 

Основним завданням впровадження ІТ на транспортних підприємствах, 
що займаються вантажними підприємствами, є підвищення ефективності 
роботи персоналу та автотранспорту за допомогою детального розрахунку 
автоматизованої підготовки плану доставки товарів [2, c. 322]. 

Наприклад, інформаційна система допомагає диспетчерам сформувати 
список рейсів та маршрутів перевезення, що відповідають таким вимогам: 

1) мінімальний пробіг всіх автомобілів по всім заданим маршрутам; 
2) максимальне завантаження кожного з транспортних засобів; 
3) мінімальна потреба у використанні орендованого транспорту тощо. 
Інформаційні технології надають можливість максимально точно 

вирахувати координати певних об'єктів та площі конкретних ділянок. В сфері 
транспорту ІТ доволі давно продемонстрували свою ефективність через 
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можливість побудови необхідних оптимальних маршрутів не лише для 
окремих перевезень, але й для транспортних систем як у масштабі міста, так і 
у масштабі цілої країни. До того ж, можливість використовувати актуальну 
інформацію щодо стану дорожньої мережі й пропускної здатності, 
допомагають логістам формувати найбільш оптимальні маршрути [3, c. 146]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки без використання новітніх 
інформаційних технологій та систем неможливо вести бізнес. Їх застосування 
на практиці дає змогу транспортним компаніям дотримуватися комплексу 
взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих вимог, які формують якість 
надання ряду послуг. Професійний менеджмент, компетентний персонал та 
автоматизація – все це допомагає «обійти» конкурентів та забезпечити фірмі 
успіх в ринкових умовах ведення бізнесу. Інформаційні технології й 
системи – базисна частина стратегічного управління, планування та 
досягнення кінцевої мети підприємства. Для логістичних компаній 
найкращим способом покрашення потенціалу залучення клієнтів, збільшення 
прибутку, прискорення впровадження сучасних ІТ, зміцнення свого 
положення на ринку транспортних послуг стане впровадження розширеної 
диверсифікованості корпоративної діяльності. Варто зазначити, що процес 
поширення новітніх ІТ допоможе компанії значно швидше досягнути 
поставлених перед нею цілей. 
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 
  

Нинішнє світове суспільство побудоване на багатстві заможних людей, 
тих, хто має владу та великі статки. При цьому 90% населення володіють 
лише 10% доходів, тоді як в руках 10% заможних людей  знаходиться 90% 
національного багатства [3, с. 6].  



119 

Українське суспільство – не виняток. Школи та університети надають 
загальні та професійні знання. Але мільйони дорослих людей, що мають 
добру освіту, навіть досягнувши якихось успіхів у своїй професії, рано чи 
пізно виявляються у центрі фінансових баталій – заради власного або 
родинного добробуту. Ці дорослі розумні люди починають працювати ще 
сумлінніше, але не можуть ані на крок зрушити у фінансовому плані, адже з 
їхньої освіти випало не лише те, як заробляти гроші, а й як їх витрачати.  

Бути фінансово грамотною особою означає вміти управляти своїми 
грошима так, щоб забезпечити собі й своїй родині фінансову незалежність за 
допомогою тих фінансових механізмів, які представлені на ринку, і за 
допомогою тих навичок розпорядження грошима, які допомагають зберігати, 
заробляти та збільшувати ті кошти, що має людина. Іншими словами, це 
означає бути вільною людиною, яка не чекає кінця місяця до отримання 
чергової заробітної плати, яка вірить у себе і свої можливості. Людиною, яку 
не лякають слова «інститут спільного інвестування» або «приватний 
накопичувальний пенсійний фонд», яка вільно користується своїми коштами, 
як правило, не позичаючи кошти в банків, а заробляючи на банківських і 
інших фінансових послугах. 

Питанням підвищення фінансової грамотності населення України 
займається досить багато українських та іноземних педагогів, фінансистів та 
вчених, серед яких Л. Половенко [4], Т.Кізима, Н. Славянська, Р. Кіосакі [2, 
3], С. Росс [4] та ін. 

Результати останніх досліджень щодо рівня фінансової освіченості 
населення України свідчать про те, що «більшість осіб віком від 20 до 60 
років недостатньо розуміють що таке кредит, іпотека, страхування, змінювані 
процентні ставки, інвестиційні фонди, акції або облігації. Більшість українців 
не можуть правильно відповісти на прості математичні питання, відповіді на 
які необхідно знати, щоб управляти власними фінансами. Хоча це досить 
поширена ситуація (як показують дослідження, навіть у розвинених 
економіках рівень фінансової грамотності більшості людей залишається 
невисоким), в Україні ця проблема ще й ускладнюється недостатнім 
розумінням прав споживачів у сфері фінансових послуг» [1, с. 9]. 

Таким чином, проблема підвищення рівня фінансової грамотності 
населення в Україні потребує нагального вирішення, як на рівні кожного 
індивіда та домогосподарства, так і на загальнодержавному рівні. 

«Якщо ви бажаєте бути багатим, вам потрібно стати фінансово 
грамотним» [2, с. 57]. Більшість людей не стає багатими не тому, що в них 
для цього немає можливостей, а тому, що вони не знають цих можливостей 
або зволікають, не наважуючись розпочати справу [5]. 

Недостатня фінансова грамотність, насправді, є проблемою не лише 
України, а й багатьох інших країн. Але в нашій державі ситуація 
погіршується тим, що населення не лише не користується фінансовими 
послугами, а й просто не знає про них. Необхідне поєднання зусиль держави, 
бізнесу та некомерційних структур, щоб ситуація в цій сфері змінилася на 
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краще. Люди не знають, як розпочати власний бізнес, оформити бізнес-
проект, отримати кредит і навіть як вірно розпорядитися коштами, що 
зароблені з метою довгострокового накопичення. Ще варто зазначити, що на 
сьогодні громадяни України не мають повноцінних можливостей вивчення 
механізмів управління власними фінансами, тому населення вкрай мало 
довіряє свої кошти банківському сектору та фінансовим ринкам.  

Багато дослідників проблеми сходяться на одному: є об’єктивна 
необхідність підвищення рівня фінансової грамотності населення.  

Варто зазначити, що за останні десять років відмічено багато випадків 
великих обманів фінансово неграмотного населення. Фінансова махінація є 
викликом як для фінансового бізнесу, так і для держави. Бізнесу вона 
загрожує втратою довіри населення, а державі – масштабним соціальним 
незадоволенням. У наступні десятиріччя потреба в підвищенні рівня 
фінансової грамотності буде  збільшуватися як у розвинутих, так і в країнах, 
що розвиваються [6].  

Громадяни, які неефективно розпоряджаються своїми фінансовими 
зобов’язаннями, стають незахищеними перед обличчям фінансових криз. Це 
загрожує стабільності фінансової системи як на національному, так і на 
міжнародному рівні. У таких країнах, як наша, підвищення рівня фінансової 
грамотності може сприяти зменшенню рівня бідності.  

На Заході в кожної родини середнього добробуту є свій сімейний лікар, 
юрист та фінансовий консультант. Такий спеціаліст супроводжує людину або 
родину все життя і допомагає приймати вірні рішення: з кредитування, 
страхування, накопичення коштів, придбання цінних паперів, відкриття 
рахунків у банку і т. ін. Така практика довела свою працездатність як в 
Європі, так і в США, тому що суспільство має в особі фінансового 
консультанта захисника своїх інтересів.  

У нашій країні виявилося, що були створені фінансові інститути, але при 
цьому була забута необхідність створити незалежних фінансових 
консультантів. Усім відомі приклади, коли банк або кредитна спілка 
пропонує кредит по конкурентній, дуже низькій відсотковій ставці, – 
наприклад 5% річних. Людина бере такий кредит, не знаючи, що є 
завуальовані подробиці, і до сплати відсотків додаються комісійні 
винагороди. Реальна відсоткова ставка виходячи із сплати щомісячних 
платежів адекватна 50-60% річних.  

У структурі самої угоди такі питання прописані настільки незрозуміло, 
що пересічна людина без спеціальної освіти навіть не розуміє змісту тих 
висловлювань. Звичайно, така людина не знає, як убезпечити себе від 
обману. Але наше слов’янське суспільство побудоване таким чином, що 
людині простіше знайти необхідні кошти за будь-яку ціну та сплатити борг, 
що виявився майже неможливим до сплати. І тільки дехто з цих людей має 
змогу та рішучість звернутися до відповідних установ, щоб перешкодити 
діяльності таких спілок.  
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З розглянутих проблем можна зробити висновок, що сучасний стан 
справ у сфері державного регулювання процесу підвищення фінансової 
грамотності населення потребує перегляду. Відповідно до цього можна 
внести наступні пропозиції щодо визначення перспективних шляхів розробки 
та втілення державної програми для збільшення кількості фінансово 
грамотного населення: 

1. У процесі розробки програми залучити до роботи представників 
фінансового бізнесу та громадських організацій, що в поточний момент 
проводять таку роботу самотужки і сегментно.  

2. Для реалізації програми збільшення фінансово грамотного населення 
необхідною умовою є створення інститутів фінансових консультантів.  

3. Популяризація питання в народні маси – завдання засобів масової 
інформації.  

4. Необхідною є полуляризація фінансової грамотності на 
загальнодержавному рівні.  
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ  
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, розширення глобального 
інформаційного середовища, широке застосування засобів обміну 
інформацією, всеохоплююча комп’ютеризація всіх сфер життєдіяльності 
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зумовлюють актуальність дослідження питань безпеки інформаційної 
інфраструктури. Забезпечення ефективного захисту інформації є надзвичайно 
актуальним і для установ банківської сфери, де щоденно оброблюється 
великий обсяг інформації різного рівня конфіденційності. Ця інформація в 
більшості випадків виступає об'єктом дій конкурентів, що і обумовлює 
загострення питань захисту інформації від її незаконного використання і 
несанкціонованого доступу до неї. Як зазначено у [1], сьогодні у керівництва 
більшості банків немає сумнівів в необхідності серйозно піклуватися про 
інформаційну безпеку банку (збереженні банківської і комерційної таємниць, 
таємниці внесків, забезпеченні безпеки електронних документів). 
Застосування сучасних інформаційних технологій в банківських системах 
розширює можливості для різних зловживань, пов’язаних з використанням 
обчислювальної техніки (так званих комп'ютерних злочинів). Щорічні втрати 
від злочинів в цій сфері складають в світі, по різних оцінках, від 170 млн. до 
10 млрд. дол. [1]. Не можна не погодитися з тезою, що «одним із 
найважливіших критеріїв функціонування банківської системи є 
інформаційна безпека як всієї системи, так і її частин: центрального і 
комерційних банків» [2].  

Численні дослідження інформаційної безпеки установ банківської сфери 
представлено у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених та фахівців: 
Баланда А.Л., Бєлоусова К.І., Бодюл Є.М., Зубок М.І., Марущак А.І., 
Ролдугіна Ю.В. [3, с. 8]. Тим не менш питання розробки ефективної системи 
забезпечення банківської інформаційної безпеки ще потребують подальшого 
вивчення.  

В процесі дослідження важливе місце займає розкриття змісту 
досліджуваних категорій. Під інформаційною безпекою розуміємо стан 
збереження інформаційних ресурсів і захищеності законних прав особистості 
та суспільства в інформаційній сфері. Таким чином, у банківському секторі 
загрози інформаційній безпеці пов’язані з потенційною можливістю завдання 
шкоди ресурсам банківської системи, зокрема, інформації, працівникам 
банків, клієнтам банків, обладнанню, процесам банківської діяльності, 
банківським програмно-технічним комплексам, бізнес-процесам і 
банківським продуктам тощо. У будь-якому разі для забезпечення 
інформаційної безпеки в банківській сфері ризики та загрози банківській 
діяльності повинні бути ретельно розглянуті та ідентифіковані. Вразливості 
банківської діяльності можуть бути ідентифіковані в таких сферах: 
банківська система в цілому, банк, процеси та процедури банківської 
діяльності, банківські інформаційні системи, інформаційно-комунікаційні 
технології підтримки банківської діяльності, персонал, конфігурація 
програмно-технічних комплексів, залежність від зовнішніх організацій тощо.  

Організація забезпечення безпеки банку здійснюється на основі 
принципу централізованого управління стратегічними напрямами даної 
діяльності на рівні керівництва банку. Основними елементами системи 
інформаційної безпеки діяльності банку є заходи безпеки, технології безпеки, 



123 

сили безпеки та засоби безпеки. До заходів забезпечення інформаційної 
безпеки загального характеру належать такі: здійснення організаційно-
правового впливу на діяльність персоналу і клієнтів банку з питань безпеки; 
підбір, перевірка і контроль роботи персоналу, розробка ефективної кадрової 
політики та програм стимулювання праці; охорона банку; захист 
інформаційних ресурсів банку; вдосконалення технологій банківського 
виробництва, введення в них елементів захисту; планування та забезпечення 
діяльності банку в кризових ситуаціях; забезпечення безпеки будівель і 
споруд установ банків, їх комунікаційних систем; створення систем 
оповіщення персоналу банку; розроблення заходів відповідальності за 
порушення встановлених правил безпеки банківської діяльності [4, с. 68]. 
Особливим напрямом забезпечення інформаційної безпеки в банках є захист 
банківських інформаційних систем. Тому при розробленні архітектури та 
створенні інфраструктури банківської інформаційної системи слід 
забезпечити її захищеність від загроз. 

Таким чином, на основі зазначеного вище матеріалу, можна відмітити, 
що система управління інформаційною безпекою, яка покликана забезпечити 
безпеку інформаційних ресурсів банків і банківського сектору в цілому, 
повинна базуватись на національні законодавчі норми та стандарти з 
управління інформаційною безпекою, а також використовувати досвід 
кращих світових практик і міжнародних стандартів і рекомендацій і з часом 
це призведе до всебічного її розширення. Забезпечення інформаційної 
безпеки банківських установ є нагальною і актуальною проблемою їх 
функціонування і розвитку, адже несе у собі потенціал збереження і 
ефективного використання фінансових, матеріальних та інформаційних 
ресурсів банків, своєчасного виявлення та нейтралізації реальних та 
потенційних загроз, а також формування умов реалізації банками своїх 
стратегічних інтересів. 
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НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології істотно змінюють усі 

суспільні відносини. Відбувається становлення нового інформаційного 
суспільства. Нові технології змінюють не тільки способи виробництва 
продуктів і послуг, але й створюють нові можливості для реалізації 
громадянських прав, самореалізації особистості, отримання знань, виховання 
нового покоління та проведення дозвілля. Без упровадження нових 
інформаційних технологій неможливо досягти успіху в жодній сфері 
суспільного життя. В інформаційному суспільстві скорочуються відстані, 
відбувається глобалізація, створюються безпрецедентні можливості для 
розвитку регіонів. 

У наш час найбільша частина технологічних розробок в галузі 
інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних 
управлінських задач. Новітні розробки свідчать про зростання можливостей 
вдосконалення інформаційних технологій в таких ключових напрямках: 
значне підвищення показників ефективності технології; спрощення доступу і 
розширення потенційних можливостей засобів програмного забезпечення і 
широкого застосування «відкритих технологій»; створення дружнього 
інтерфейсу для користувача; істотне покращання якості і функцій 
інформаційних технологій та зниження їх вартості.  

Проблемою використання інформаційних технологій у менеджменті 
займаються такі українські вчені, як В.П. Бондар, П.Ю. Буряк, 
М.О. Карпенко, С.П. Кулицький, І.Я. Лукасевич, М.Г. Луцький, 
Л.Г. Макаренко, В.В. Матвєєв, В.О. Новак, М.А. Плахотнікова, 
А.Н. Романов, М.Г. Твердохліб, Г.А. Титоренко та багато інших.  

Метою нашого дослідження є обґрунтування основних аспектів 
використання сучасних інформаційних технологій в менеджменті. 

У діяльності сучасних підприємств знайшли широке застосування 
інформаційні системи менеджменту, які забезпечують необхідною 
інформацією для прийняття управлінського рішення. Інформаційні системи 
менеджменту включають як спеціалізовані, так і програмні продукти 
загального призначення [1]. 

Управлінські інформаційні системи являють собою організаційно-
технічні системи, які забезпечують вироблення рішень на основі 
автоматизації інформаційних процесів у сфері управління. Інформаційні 
системи менеджменту є різновидом інформаційних систем, їх 
конкретизацією щодо сфери застосування, тобто менеджменту. Призначення 
інформаційних систем менеджменту сприяння більшій оперативності та 
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конкретності менеджерської діяльності, забезпечення своєчасності 
виконання і високого ступеня обґрунтованості всіх управлінських 
розрахунків, забезпечення контролю за правильним виконанням 
управлінських рішень і зворотного зв’язку [2]. Загальною метою створення 
інформаційних систем менеджменту є вдосконалення менеджерської 
діяльності відповідних установ і підприємств та підвищення на цій основі 
ефективності їх роботи. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине 
інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані 
комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та 
координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої 
організації. Зокрема, такий підхід передбачає технічну, організаційну та 
методологічну інтеграцію таких базових напрямків управлінської діяльності, 
як виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, 
кадровий та проектно-конструкторський [2].  

Аналізуючи наявне на українському ринку програмне забезпечення 
автоматизації різних ділянок управлінської діяльності на підприємстві, 
можна виділити основні напрямки та завдання менеджменту, які наведені 
нижче. 

1. Стратегічний менеджмент: інвестування стратегічних цільових 
установок, стратегічна товарна політика, прогнозування виробничої 
програми, прогнозування потреб у ресурсах тощо. Пакети прикладних 
програм, що використовуються: Alt-Invest, Project Expert, Microsoft Project, 
Time Line, COMFAR, PROPSPIN та ін. 

2. Управління логістикою: постачання та оптимізація запасів, 
транспортування, збут, ціноутворення, розподіл, післяпродажне 
обслуговування, управління виробничими процедурами тощо. Пакети 
прикладних програм, що використовуються: «Парус – Підприємство 8. 
Управління логістикою», «1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление 
перевозками», Галактика, Трейд-Мастер, Акант тощо. 

3. Фінансовий менеджмент: фінансовий аналіз, планування і контроль, 
управління активами. Пакети прикладних програм, що використовуються: 
«Парус – Підприємство 8. Управління фінансами», «1С: Предприятие 8. 
Управление корпоративными финансами», Alt-Invest, Audit Expert, КІТ-
Аудит, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», Галактика тощо. 

4. Управління персоналом: планування штатного розпису, облік 
персоналу, підбір персоналу, планування та облік трудових ресурсів, 
розрахунки з персоналом тощо. Пакети прикладних програм, що 
використовуються: «Парус – Підприємство 8. Персонал», «Парус – 
Менеджмент и маркетинг», «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: 
Оценка персонала» тощо. 

5. Управління документообігом: управління документацією, управління 
потоками робіт, організація колективної роботи, контроль за виконанням 
доручень тощо. Пакети прикладних програм, що використовуються: «Парус-
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Предприятие 8. Управление деловыми процессами», «1 С: 
Документооборот», «Парус – Канцелярия», АСКОД, DocsVision, FossDoc, 
ДЕЛО тощо. 

6. Виробничий менеджмент: виконання професійних функцій 
підприємства, реалізація цілей його діяльності. Тут використовується 
спеціалізоване програмне забезпечення в залежності від сфери діяльності 
підприємства. 

Застосування сучасних засобів зв’язку та обробки інформації у 
повсякденній роботі менеджерів дозволяє значно скоротити витрати на 
рутинну та малоефективну роботу і підвищити результативність ділових 
переговорів. Використання інформаційних систем менеджменту надає 
можливість розглядати проблеми управління організацією у 
взаємопов’язаному комплексі і підняти ефективність праці менеджерів на 
якісно новий рівень.  

Використання різноманітних форм автоматизації управлінської праці 
змінює основні компоненти системи управління та забезпечує якісно нові 
функціональні можливості роботи адміністративно-управлінського 
персоналу. Однак важливо не переоцінювати роль управлінсько-
інформаційної техніки. Вона виконує лише функції забезпечення процесу 
прийняття рішення на підставі деякої інформації. Головні напрямки робіт в 
галузі автоматизації менеджменту виявляються в організаційній, соціальній, 
кадровій перебудові управлінської діяльності. 

Впровадження інформаційних систем адміністративного менеджменту 
надає можливість розглядати проблеми у взаємопов’язаному комплексі і 
підняти ефективність праці менеджерів на якісно новий рівень, який 
дозволить чіткіше та точніше дотримуватися загальної політики та стратегії 
організації, а також загальноприйнятих правил та нормативів, з більшою 
ефективністю управляти персоналом на основі підтримання найтісніших 
зворотних зв’язків, розумно ставитися до ризику на основі методів глибокого 
аналізу проблеми, використовуючи інформаційне середовище організації, 
ефективно організовувати колективну працю. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективність організації обліку та проведення аналізу оплати праці в 

сучасних умовах істотно залежить від розвитку інформаційних технологій. 
Застосування автоматизованих облікових систем, насамперед у 
бухгалтерському обліку та аналізі оплати праці, дозволяє спростити 
розрахункові операції, зменшити кількість помилок, підвищити 
впорядкованість інформації в облікових регістрах. Найголовнішою з переваг 
використання інформаційних технологій є одержання необхідної інформації 
у найкоротші строки, що дає змогу підвищити оперативність прийняття 
управлінських рішень на підприємстві. 

Питанню автоматизації обліку праці та заробітної плати присвятили свої 
праці багато вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Завгородній В., 
Яремко С., Войтюшенко Н., Шевчук Л., Клименко О., Дога В., Сараєва Г., 
Лямова Г. та ін. 

Оплата праці в Україні регулюється в першу чергу КЗпП України, 
Законом України "Про оплату праці", а також безліччю законів і 
нормативних актів. Розрахунок заробітної плати в Україні – це складний і 
вельми трудомісткий процес, який включає безліч законодавчо регульованих 
нарахувань і утримань, державних гарантій, неоднозначного оподаткування, 
і величезної кількості звітності. 

Ведення обліку праці, нарахування та виплати заробітної плати є 
важливим елементом системи обліку та управління підприємством, оскільки, 
з одного боку, допомагає визначити суму витрат підприємства на оплату 
праці і відповідно визначити фактичну собівартість виготовленої продукції, 
виконаних робіт та наданих послуг, з іншого боку, дозволяє максимально 
ефективно використовувати наявні трудові ресурси підприємства. 
Незважаючи на значну важливість автоматизації обліку праці та її оплати для 
облікової системи підприємства, автоматизація обліку праці та її оплати є 
найскладнішою ділянкою автоматизації обліку підприємства, що обумовлено 
такими проблемами: 

– складність розрахунку та різноманітність структур заробітної плати 
працівників різних підприємств; 

– постійна зміна нормативних документів, що визначають порядок 
нарахування заробітної плати, здійснення нарахувань та утримань з неї; 

– неоднозначність трактування чинного законодавства; 
– різноманітність алгоритмів здійснення допоміжних розрахунків за 

різними видами та умовами виплат; 
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– різний порядок утримання податку на доходи фізичних осіб та внесків 
до фондів соціального страхування і пенсійного фонду з різних видів виплат; 

– наявні розбіжності періоду нарахування та виплати заробітної плати в 
залежності від особливостей роботи підприємств [2, c. 98]. 

Основними засадами ведення обліку праці та її оплати є: 
– інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати в єдине ціле; 
– централізація обробки інформації з обліку праці та її оплати; 
– автоматизований збір інформації про вихід працівників на роботу та 

відпрацьований ними час; 
– автоматизація типових розрахункових операцій; 
– автоматизований контроль за правильністю проведення ручних 

розрахунків та коригувань. 
Для автоматизації обліку нарахування заробітної плати розроблена 

досить значна кількість спеціалізованих модулів у рамках прикладних 
бухгалтерських пакетів (наприклад, “Акцент”, “Парус” та “1С: 
Підприємство”) [1, с. 214]. 

Аналіз відповідного програмного забезпечення показав, що у більшості 
бухгалтерських програм розрахунки заробітної плати запрограмовані на 
примітивному рівні – погодинна зарплата без будь-яких додаткових 
розрахунків. Всі інші розрахунки бухгалтер повинен виконувати вручну. 
Навіть для малих підприємств це не дуже зручний спосіб. 

Що стосується найбільш нових програмних засобів для автоматизації 
обліку заробітної плати, то слід відмітити сучасний інструмент автоматизації 
задач управління персоналом, ведення кадрового обліку та розрахунків по 
заробітній платі у відповідності з вимогами законодавства – спеціалізовану 
конфігурацію “1С:Зарплата та Управління персоналом для України”. Це 
прикладне рішення використовується великими підприємствами із різними 
формами оплати праці (погодинна, відрядна, акордна, за договорами 
цивільно-правового характеру тощо), із широким списком доплат і утримань, 
та навіть просто з великою кількістю працівників (понад 100 осіб). 

Облік праці і заробітної плати можна вести і у конфігурації 
“1С:Бухгалтерія для України 8.2”. 

На багатьох невеликих фірмах на бухгалтера часом покладають багато 
додаткових обов'язків, серед яких і ведення кадрового обліку. У конфігурації 
“1С:Бухгалтерія 8.2” документообіг розділів кадрового обліку та обліку 
оплати праці пов'язані: кадрові дані є підґрунтям обліку оплати праці. 

Слід зазначити, що можливості ведення кадрового обліку в більшості 
облікових програм є достатньо обмеженими, оскільки не всі програми 
передбачають можливість ведення кадрового обліку в повному обсязі. 

У конфігурації “1С:Бухгалтерія 8.2” можна вести повноцінний кадровий 
облік.  Програма дозволяє автоматично нараховувати працівникам зарплату 
за годинною тарифною ставкою та здійснювати індексацію. Вручну можна 
додавати будь-які нові нарахування, але щодо них необхідно вводити вже 
розраховані суми.  
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У системі проводиться настроювання відображення нарахувань 
(утримань), відображення витрат на оплату праці, нарахувань внесків до 
соціальних фондів у бухгалтерському та податковому обліку, що 
розраховуються автоматично. Після закінчення звітного періоду можна 
автоматично сформувати регламентовані звіти щодо фізичних осіб, звіти до 
фондів, статистичну звітність тощо [3, c. 147]. 

Таким чином, підводячи підсумок до вище викладеного матеріалу, слід 
зазначити, що для повного, ефективного та систематичного обліку 
нарахування заробітної плати на підприємстві є досить значна кількість 
спеціалізованих програмних продуктів, які постійно поповнюються та 
розвиваються. Однак розробки у даному напрямі ще не завершені та можуть 
продовжуватися, адже у процесі вдосконалення обліку розрахунків з оплати 
праці завдяки інформаційним технологіям необхідно враховувати 
особливості того чи іншого підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Щирба І. М. Облік розрахунків за заробітною платою в умовах 

комп'ютерної обробки даних / І. М. Щирба // Вісник ЖДТУ. – 2010. – 
№13(134). – С. 214-219. 

2. Стрижак Д. Д. Аналіз особливостей використання інформаційних 
технологій при автоматизації обліку заробітної плати / Д. Д. Стрижак // 
Управління розвитком. – 2012. – 13(134). – С. 98-100. 

3. Яремко С. А. Визначення напрямків удосконалення інформаційних 
систем обліку та контролю діяльності підприємства / С. А. Яремко // 
Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 146-148. 

4. Дога В. С. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці в 
підприємствах агрохолдингових структур [Електронний ресурс] / В. С. Дога, 
Л. А. Бахчиванджи, Д. В. Присяжнюк // Аграрний вісник Причорномор'я. 
Економічні науки. – 2011. – № 60. − Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2011_60/Doga.pdf. – Назва 
з екрану. 

 
Тамара Рудик 

Науковий керівник: Костунець Т. А., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ВЕБ-ДИЗАЙНУ 

 
В умовах сучасності віртуальний простір вбирає в себе величезну 

кількість інформації. В Internet на веб-сторінках публікуються журнали і 
книги, проводяться конференції. Існує можливість переглядати онлайн різні 
куточки світу, транслювати події і передавати фотозображення різних 
об’єктів. Незалежно від свого місце розташування будь-яка людина, маючи 
доступ до Інтернету, може користуватися інформаційними ресурсами. Для 
того щоб звернути увагу користувачів і контент веб-сайту був цікавий, 
зрозумілий та оформлений, звертаються до веб-дизайну. 
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Дана тематика не залишилася без уваги таких вчених: М. Бердишев, 
А. Бєляєв, Д. Бородаєв, Ю. Зінченко, Д. Кірсанов, Н. Кузнєцов, Я. Нільсен, 
Е. Платонова [1]. 

Веб-сайт є певним засобом комунікації між його автором та 
користувачем, і, зважаючи на цю його особливість: сучасний сайт – це 
сукупність веб-сторінок, розташованих у певному порядку, зміст яких 
оформлено у вигляді комбінації мовленнєвих творів, елементів графіки, 
відео, звуку, динамічного образу, мультиплікації тощо. Ця сукупність 
розуміється нами як динамічна єдність: основні функції кожного з її 
елементів різні, однак здебільшого підпорядковані загальній меті: 
передаванню поданої на сайті інформації з одночасною реалізацією 
авторських комунікативно-прагматичних настанов. Саме ця ознака 
насамперед дає змогу розглядати сайт як дискурс, у зв’язку із чим 
пропонується власне розуміння сайту як гіпертекстового утворення 
електронної комунікативної діяльності, що перебуває в постійній динаміці та 
є реалізованим у сукупності взаємозалежних веб-сторінок» [1]. 

В процесі користування веб-сайтом, комунікативні якості сайту 
взаємодіють з його художніми якостями і їх загальне поєднання визначає 
ступінь ефективності сайту. Розглянемо основні принципи ефективного веб-
дизайну, наводячи основні вимоги до веб-сайтів: 

– практичність (можливість допомагати користувачам у вирішенні 
певних завдань); 

– зручність (здатність швидко знаходити потрібну інформацію, 
наочність і зрозумілість); 

– візуальна привабливість (естетичність, грамотна композиційна 
організація сторінок, гарне поєднання кольорів, стильність) [2]. 

На сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція застосування 
платформ, які дозволяють створювати й ефективно керувати інформаційним 
наповненням веб-сайту. Найбільш поширеними є:  

– ASP.NET (технологія створення веб-застосунків і веб-сервісів від 
компанії Майкрософт, складова частина платформи Microsoft.NET); 

– JSP (технологія, що дозволяє веб-розробникам динамічно генерувати 
HTML, XML та інші веб-сторінки); 

– PHP (скриптова мова програмування, створена для генерації HTML-
сторінок на стороні веб-сервера).  

За допомогою наведених вище засобів, ми можемо здійснити зовнішнє 
оформлення веб-сайту. Зовнішнє оформлення сторінки повинно притягати і 
якомога довше утримувати увагу відвідувача. Естетичний зовнішній вигляд і 
грамотний підбір кольорів роблять сторінки більш привабливими і 
помітними, зміцнюють зв’язки з користувачами і забезпечують повторне 
звернення на Вашу адресу в Інтернет. Для того щоб правильно вибрати стиль 
і характер графічного вирішення сайту, потрібно зрозуміти, яка потенційна 
аудиторія, хто основний користувач: його місце проживання, вік, стать, мова 
спілкування, рівень технічної підготовки, звички, уподобання в одязі, 
улюблені види відпочинку. На основі цих відомостей і створюється 
візуальний ряд Web-сторінок [3]. 
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Не менш важливою частиною веб-сторінки є контент. Контент – це 
інформаційне наповнення веб-сайту (наприклад, текст, графіка, 
мультимедіа). Контент має бути змістовим, корисним, цікавим для 
відвідувачів. Якісний і актуальний контент є запорукою трафіку, припливу 
відвідувачів на сайт. Унікальні фото і малюнки, унікальні тексти якісного 
виконання залучать на сайт реальних споживачів, внаслідок чого 
проіндексуються пошуковими машинами. Тому якісно підібраний контент 
може розглядатися як один із найдієвіших засобів просування сайту. Для 
швидкого доступу до різних шрифтів, для оформлення текстового контенту 
веб-сторінки, можна встановити програму WOFF(Web Open Font Format). 

Для забезпечення більшої гнучкості та зв’язності єдності даних, 
зображень, відео та аудіо застосовують більш сучасні технології CSS3 
(остання еволюційна зміна мови Cascading Style Sheets , яка направлена на 
розширення CSS2.1) та HTML5 (це не нащадок мови розмітки гіпертексту, а 
нова відкрита платформа, призначена для створення веб-додаток). Своїми 
можливостями ці технології пришвидшують процес побудови ескізів при 
створенні веб-сайтів.  

Досить поширеним явищем, яке використовують усі розробники веб-
сайтів, є гіпертекст. Концепція гіпертексту полягає у тому, що існує база 
даних, у якій знаходяться об'єкти і за допомогою особливих полів-посилань 
користувача можуть «відразу» привести до потрібних розділів/тем, малюнків, 
описів. Читач сам обирає той шлях перегляду, що йому найбільш зручний. 

Технологія гіпертексту відкрила нові можливості створення, зберігання 
та використання інформації: 

– складові інформаційних ресурсів, що створені за технологією 
гіпертексту, у будь-який момент можуть бути змінені (доповнені, 
відредаговані, видалені), проте це не перешкоджає доступу користувачів до 
інших складових інформаційного ресурсу; 

– організація інформації за допомогою зв’язків між окремими її 
складовими, подібна до ходу людських думок, дозволила відтворювати 
інформаційні ресурси у тій послідовності його складових, у якій це 
максимально зручно конкретному користувачу з можливістю переміщення у 
довільній послідовності, у межах визначених гіпертекстовими зв’язками, між 
ними [4]. 

Отже, створення сучасного веб-сайту вимагає величезних зусиль, 
детального аналізу поставленого завдання. Особливу увагу необхідно 
приділити стилю і характеру графічного вирішення сайту, а також контенту. 
Для вирішення цих завдань та полегшення роботи створена велика кількість 
програмних продуктів і технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
На сьогоднішній день, для збереження своєї конкурентоспроможності 

будь-якому підприємству, не залежно від його спеціалізації, необхідно 
оптимізувати всі процеси управління. Це можна здійснити шляхом 
удосконалення існуючої інформаційної системи на підприємстві. Саме тому 
необхідно розглянути проблеми впровадження ІС та проаналізувати 
ефективність у процесі управління. 

Питанням впровадження та використання інформаційних систем на 
підприємствах присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: 
А. Богачевський, В. Василенко, В. Гужва, Г. Титаренко, Дж. Росс та інші. 

Метою дослідження є визначення особливостей впровадження 
інформаційних систем в конкретних умовах функціонування підприємства. 

Існує велика кількість інформаційних систем управління підприємством 
і відповідно до розміру їх умовно можна поділити на два великих класи. 
Великі системи, які сьогодні найповніше відповідають вимогам стандарту 
ERP («BAAN», «Oracle Applications», «R/3» тощо). Це переважно великі 
інтегровані комплекси ERP-класу, які окрім інструментів управління 
виробництвом, можуть утримувати ще й модулі, що суттєво розширюють 
рамки традиційної ERP-системи: CRM, ASP, OLAP. Такі системи управління 
потребують значних фінансових і людських ресурсів для впровадження та 
експлуатації. Оскільки не кожне підприємство має достатньо ресурсів для 
впровадження таких систем, то використовуються середні системи 
(«1С: Підприємство 8.0», «Галактика», «Парус», «Флагман» тощо), 
наближені до стандарту ERP, що включають різноманітні засоби для 
комп’ютеризації бухгалтерського обліку, управління персоналом, організації 
документообігу, комп’ютеризації складського обліку, фінансового аналізу, 
бізнес-планування, технологічної підтримки виробництва тощо [4]. 
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Господарські процеси в умовах обмеженості ресурсів, несприятливого 
впливу факторів зовнішнього характеру на розвиток бізнесу спонукають 
керівництво підприємства до виявлення резервів його подальшого розвитку. 
Одним із заходів може стати широке використання інформаційних систем в 
управлінні підприємствами, тим більше, що, на виробничих підприємствах 
особливу увагу мають приділити впровадженню ERP систем (Enterprise 
Resource Planning – інтегрована система управління ресурсами підприємства) [1].  

Управлінський контроль для українських підприємств є дуже важливим, 
особливо враховуючи умови сучасного ринкового середовища, в якому існує 
велика кількість стохастичної інформації. Така інформація, без обробки, 
групування і систематизації, може зашкодити підприємству. Саме тому 
необхідно створити єдиний інформаційний простір і забезпечити ефективну 
обробку інформації, що забезпечить якісне управління бізнес-процесами.  

Сучасна інформаційна система управління має містити в собі 
максимально можливий комплекс функцій для керування усіма бізнес-
процесами підприємства. Подібну функціональність включають в себе 
системи ERP-класу, які можуть забезпечити [2]: 

− управління фінансами; 
− планування та управління виробництвом; 
− управління розміщенням та розподілом запасів; 
− управління реалізацією та маркетингом; 
− управління постачанням; 
− управління проектом; 
− управління сервісним обслуговуванням; 
− управління процедурами забезпечення якості продукції.  
Процес впровадження інформаційної системи управління потребує 

дотримання певної послідовності. План впровадження може містити різну 
кількість кроків, в залежності від специфіки системи, спеціалізації 
підприємства та вимог керівництва підприємства. Зазвичай основними є такі 
три кроки: обстеження та підготовка підприємства, проектування та впровадження. 

Розглянемо детальніше ці кроки:  
1. Обстеження та підготовка підприємства. Для оцінки стану 

підприємства проводиться збір даних та аналіз діяльності, будується модель 
бізнес-процесів, визначаються основні елементи системи управління, 
виробляється бачення майбутньої ІСУ, будується модель бізнес-процесів «як 
повинно бути», визначаються вимоги до майбутньої ІСУ. 

Для попередньої підготовки до впровадження розробляється концепція 
розвитку ІСУ: етапи створення ІСУ, їхній зміст, способи адаптації діючих 
автоматизованих систем управління, модель впровадження, тобто мають 
бути визначені й погоджені шляхи реорганізації системи управління й шляхи 
розвитку інформаційних технологій. 

2. Проектування. Менеджер проекту розробляє технічне завдання на 
основі поставлених замовником вимог, наприклад, створення специфічних 
для сфери діяльності підприємства документів. На основі технічного 
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завдання створюється ескізний проект, який описує управлінські й 
інформаційні взаємозв'язки в системі, після узгодження якого можна 
починати детальне проектування та впровадження виділених підсистем.  

За відповідними підсистемами проводиться моделювання бізнес-
процесів і будується детальна модель бізнес-процесів майбутньої системи 
управління. Технічний проект описує робочі місця ІСУ, виконувані на них 
бізнес-операції, структуру оброблюваних баз даних, взаємозв'язки даних й 
алгоритми їхньої обробки. Технічний проект повинен включати дані про 
обсяги й інтенсивність потоків оброблюваної інформації, кількості 
користувачів ІСУ й характеристики необхідного устаткування й програмного 
забезпечення. 

3. Уведення системи в дію. Перед уведенням системи в дію, створюється 
проектна група замовника і проводиться її навчання. Пізніше ця група буде 
супроводжувати створювану систему та навчати інших співробітників.  

Проводять пробні роботи, які передбачають навчання проектною 
групою перспективних співробітників; технічне налаштування типових 
робочих місць; пробну конвертацію даних і додаткові роботи; пробне 
запровадження в дію. 

Далі проводяться основні роботи, до яких належать: реалізація та 
налаштування програмного продукту; створення додаткових модулів 
відповідно до технічного проекту; навчання користувачів робочих місць; 
доведення технічного налаштування на робочих місцях; промислова 
конвертація даних; введення в експлуатацію. 

Після цього складається акт про здачу в промислову експлуатацію. 
Надалі надається лише підтримка експлуатації ІСУ, яка може здійснюватися 
силами власних і запрошених фахівців, і тривати протягом декількох місяців, 
поки система не стане рутинною практикою управлінських служб 
підприємства [3].  

Можна зробити висновок, що використання інформаційних систем для 
управління підприємством підвищує керованість й адаптованість до змін 
ринкової кон’юнктури, а також робить будь-яке підприємство більш 
конкурентоспроможним. Але для правильного вибору інформаційної системи 
управління, необхідно детально дослідити підприємство, врахувати його 
розміри, спеціалізацію та вимоги до ІСУ. А перед впровадженням на 
підприємство ІСУ рекомендується дотримуватися послідовності етапів 
впровадження. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ 

 
Основними властивостями інформації є актуальність, достовірність, 

повнота, адекватність, доступність. Інформаційні технології в сфері 
економіки використовуються для того, щоб переробляти дані в достовірну, 
оперативну інформацію для прийняття рішень за допомогою апаратних і 
програмних засобів, з метою досягнення оптимальних ринкових параметрів 
об’єкта управління. 

З появою персональних комп’ютерів і поширенням мережі Інтернет 
швидкість і об’єм одержуваної інформації різко зросли. У зв’язку з цим 
можливості сучасного офісу значно розширилися завдяки успіхам у розвитку 
безпровідних технологій. В результаті розвитку безпровідних технологій, 
таких як Wi-Fi, 3G, а так само новому поколінню мобільного зв’язку 4G, 
підключитися до Інтернету можливе практично скрізь. А Інтернет в свою 
чергу це сховище знань, засіб навчання, інструмент ведення бізнесу та багато 
іншого.  

Питаннями використання математичних методів і моделей в процесі 
підготовки і прийнятті економічних рішень постійно цікавляться як вчені, так 
і фахівці-практики. Можна констатувати, що в даний час математичне 
моделювання займає одне з ключових місць серед методів дослідження 
економічних систем та процесів. 

Модель повинна адекватно відображати основні риси дослідницької 
діяльності економіста і повинна бути описана математично; крім того, 
необхідно врахувати структуру елемента, його функції та характеристики [1].  

Широке поширення математичного моделювання в економіці в значній 
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мірі обумовлено розвитком інформаційних інструментальних середовищ, які 
дозволяють переводити економіко-математичні моделі з класичної 
символічної форми в комп’ютерну і тим самим надають користувачеві 
доступні і ефективні засоби всебічного аналізу моделей, що для практичної 
діяльності відіграє вирішальну роль [5]. Сучасні інформаційні технології – 
потужний інструмент прогресу в усіх сферах суспільного життя, тому в 
даний час до традиційних стратегічних матеріальних і енергетичних ресурсів 
суспільства додається інформаційний ресурс. В силу цього прогресивний 
розвиток суспільства пов’язують з його інформатизацією і переходом на 
стадію постіндустріального (відкритого інформаційного) суспільства. 

У свою чергу, сучасні потреби економічної науки і практики послужили 
основними передумовами для широкого поширення технологій 
комп’ютерного моделювання в освітньому процесі фахівців фінансово-
економічного профілю, про що свідчать численні публікації в 
спеціалізованих журналах, присвячених інформатизації освіти. 

Активне підключення споживачів до мережі Інтернет викликало 
розвиток електронного бізнесу. Сфери застосування електронного бізнесу 
значні, такі як: електронна торгівля, банківські операції, страхові операції, 
купівля-продаж різних продуктів, операції на фондовій біржі, IP-телефонія і 
т. д. Зупинимося коротко на деяких з них. Банки пропонують послуги 
управління рахунком і платежі в режимі реального часу в будь-який час 
доби. Цілодобово працюють Інтернет-магазини. У мережі почали укладати 
угоди. Інтернет став простим і зручним засобом зв’язку між постачальником 
і споживачем (B2C) і зв’язок між підприємцями (B2B) [2]. 

Business-to-Consumer, Customer (B2C) або бізнес-споживач – вид 
електронної комерції, пов’язаний з електронними комерційними операціями, 
що здійснюються між підприємством і споживачами [2]. 

Business-to-Business (B2B) являє собою електронну комерцію між 
підприємцями, основною особливістю цього виду електронної комерції є 
автоматична взаємодія в електронному вигляді систем управління 
підприємством [2]. 

Електронний бізнес на відміну від будь-якого іншого вимагає 
мінімальних вкладень. Завдяки інформаційним технологіям різко підвищився 
рівень економічних можливостей у сфері промислового виробництва, а також 
в різних галузях виробничої діяльності. Але все ж ситуація з економічною 
комерцією залишається досить складною. Це відбувається через невелику 
ділову активність нашого населення [3]. Інтернет-магазини, а також інші 
види електронної комерції повинні зайняти своє місце в ХХІ столітті. Ця 
технологія прийде на зміну багатьом сучасним видам комерції. 

Фактом є те, що частина часу, яку ми раніше проводили перед екраном 
телевізора, зараз ми проводимо перед комп’ютерними моніторами. В 
Інтернеті стає можливим перегляд трансляції футбольного матчу, програм 
новин, телесеріалів, і т. д. У зв’язку з цим можна говорити про майбутню 
конвергенцію телебачення і Інтернету. Дорога реклама на телеекрані стає 
доступною в Інтернеті в вигляді банерів розміщення рекламної інформації на 
найбільш часто відвідуваних серверах. 
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Якщо вас немає в Інтернеті, вас немає в бізнесі. Ці слова Білла Гейтса 
вже давно не викликають ніяких заперечень. Дійсно, сьогодні успішний 
бізнес став неможливий без наявності сайту в Інтернеті. Інформаційні 
ресурсу дозволяють компанії розповідати про життя компанії і її продукти. 
Корпоративний блог може стати потужним засобом активізації продажів, а 
отже – досягнення фірмою максимального прибутку [4]. 

Завдяки комп’ютерам можна говорити про функціонування баз даних, 
розвиток нового програмного забезпечення. Завдяки всьому цьому стало 
легше вести звітність; розробивши модель – заощадивши значну кількість 
часу. 

Отже, одним із методів вирішення проблеми прийняття управлінських 
рішень в умовах невизначеності та ризику є застосування інформаційних 
технологій в управлінні діяльністю підприємства. Управлінські інформаційні 
системи забезпечують функцію обліку при управлінні підприємством та 
служать зв’язуючою ланкою між господарською діяльністю підприємства та 
людьми, які приймають рішення. 
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Вирішення економічних і соціальних проблем України не можливо без 

розвитку підприємницької сфери. Процеси ринкової трансформації, які 
сьогодні відбуваються у нашій країні, підштовхують українські підприємства 
до швидкого та гнучкого реагування на зміни у ринковому середовищі. З 
розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, 
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збільшується навантаження працівників у частині збору, накопичення та 
оброблення необхідної інформації. Тому проблема оцінки впровадження і 
використання інформаційних систем і технологій на сьогодні є досить 
актуальною, оскільки вони відіграють значну роль в сучасних умовах 
діяльності підприємства і являються необхідною умовою збереження його 
конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.  

Враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, інформаційні 
ресурси відіграють ключову роль у діяльності будь-якого суб’єкта ринкової 
економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства 
малого та середнього бізнесу та більш чітке і гнучке управління. 

Основу управління організаціями складає спеціально підготовлена 
інформація, тому інформаційні системи є невід'ємною складовою управління 
організацією. Інформаційна система – це система, яка організує зберігання і 
маніпулювання інформацією про проблемну область. Під терміном 
«маніпулювання» маються на увазі процедури збору, обробки, пошуку, 
передачі інформації, необхідної в процесі прийняття рішень в будь-якій 
області [1, c. 11]. 

Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові 
методи управління, на якісно новий рівень менеджменту і ведення 
бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого 
підприємства. Але проблема створення та впровадження інформаційних 
систем на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. 
Впровадження інформаційної системи передбачає серйозну попередню 
роботу з реорганізації та відмову від застарілих стереотипів. 

Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційні технології – 
це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних 
дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, 
зайнятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальну техніку та 
методи організації і взаємодії з людьми та виробничим устаткуванням, 
практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і 
культурні проблеми [2, c.60]. Самі вони вимагають складної підготовки, 
великих початкових витрат і наукомісткої техніки. 

Сьогодні існує величезна кількість програмних продуктів вітчизняних і 
зарубіжних розробників, які спрямовані на оптимізацію діяльності компаній 
незалежно від того, яку послугу або продукцію вони надають або 
виробляють. Але в нашій країні існує ряд причин через які інформаційні 
технології недостатньо використовуються підприємцями і представниками 
різних форм бізнесу [3].  

По-перше, це низький рівень зацікавленості до впровадження 
інформаційних технологій, пов’язаний з нерозумінням і нездатністю оцінити 
переваги, які вони можуть внести в розвиток бізнесу. Тобто, організатори 
бізнесу недостатньо обізнані і просто не розуміють тієї вигоди, яку дає 
сучасний інструментарій. Ця перешкода буде зникати у міру популяризації 
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інформаційних технологій (ІТ) в бізнес-середовищі, а також з приходом 
молодих управлінців, які володіють новими навичками ведення бізнесу. 

По-друге, не створений той універсальний і легко зрозумілий 
інструмент, який би враховував всі інтереси і завдання підприємця і ставав 
би незамінним помічником. Ця перешкода зникне в майбутньому разом з 
розвитком і спрощенням інформаційних технологій. 

Ще однією проблемою, з якою зіштовхуються малі підприємства, при 
спробі автоматизації процесу управління за допомогою інформаційних 
технологій є висока вартість ліцензованих інформаційних продуктів. Це 
пов’язано з тим, що більшість стандартних програмних продуктів, які за 
своєю специфікою є складними та призначені для всебічного обліку та 
контролю інформаційних процесів, спрямовані на обслуговування великого 
бізнесу. В переважній більшості випадків впровадження таких проектів на 
малих підприємствах не є ефективним через низький рівень рентабельності. 
До того ж на малих підприємствах обсяги інформаційних потоків невисокі та 
можливості інформаційних систем, призначених для великого бізнесу, 
використовуються не в повній мірі [4]. 

Досить серйозною причиною невдач при впровадженні ІТ є відмова 
підприємств від проведення відповідної реорганізації своїх бізнес-процесів. 
Однак автоматизація діяльності, яка до цього була свідомо не оптимальна, 
дасть відомий результат: «автоматизований хаос». Відмова від реорганізації 
також часто пояснюється психологічними факторами: «ми завжди так жили і 
не хочемо нічого міняти». 

Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є 
системною діяльністю, яка не повинна здійснюватися інтуїтивно. Для 
організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих і 
недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація 
витрат на них та їх перспективне планування. 

Залучення до процесу впровадження інформаційних систем 
кваліфікованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити 
процес впровадження інформаційних систем в організаціях ефективним, 
підвищити віддачу від інформаційних технологій, організувати спільну 
роботу всіх причетних до створення і впровадження інформаційної системи. 

Отже, проаналізувавши вище сказане можна зробити висновок, що існує 
безліч проблем, які перешкоджають впровадженню інформаційних систем і 
технологій на українських підприємствах. Розвиток сучасних технологій веде 
до зростання складності впроваджуваних інформаційних систем, які 
вбирають в себе як технічні новинки, так і нові віяння і рішення в сфері 
ведення бізнесу. З упевненістю можна сказати, що на сьогоднішній день 
наявність інформаційної системи на підприємстві просто необхідна, інакше 
організація ризикує втратити конкурентоспроможність і просто зникнути.  

Аналізуючи реальний стан із застосування інформаційних систем і 
технологій в Україні бачимо, що процеси їх використання істотно відстають 
від зарубіжних, зокрема це відноситься до малого підприємництва. 
Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує уважливого і 
дбайливого ставлення. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 

На сьогоднішній день кожне виробництво, організація та підприємство 
не може обійтись без ведення документації, діловодства і тому 
документообіг підприємства є обов’язковим та важливим процесом, причому 
це стосується кожного підприємства без винятку. Традиційні процеси 
документаційного забезпечення управління (паперові) досить складні, 
громіздкі, тривалі. Тому виникає потреба впроваджувати системи 
електронного документообігу в діяльність підприємства.  

Питання вивчення систем електронного документообігу та можливостей 
їх впровадження в організаціях різних типів мали місце в працях багатьох 
науковців, зокрема Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакіна, О.В. Матвієнка, 
М.Н. Цивіна, С.В. Радченка, В.П. Писаренка та ін. 

Система електронного документообігу – організаційно-технологічний 
комплекс методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, 
який забезпечує комплекс функцій для роботи з електронними документами: 
перетворення паперових документів у електронні, організація захисту і 
розподілу доступу до електронних документів, їх маршрутизація, механізми 
узгодження документів та ін.  

Основними цілями впровадження електронного документообігу в 
організації є: 

− підвищення ефективності управлінської діяльності; 
− прискорення руху документів у організації; 
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− зменшення трудомісткості опрацювання документів  
Електронний документообіг дає змогу створити в організації єдиний 

інформаційний простір, інтегруючи в інформаційний вузол всі документальні 
системи [1, c. 57]. Основні переваги організації від використання 
електронного діловодства можна поділити на п’ять груп (рис. 1).  

 
Рис. 1. Переваги електронного діловодства в організаціях 

Примітка: створено на основі даних джерела [2] 
Одним з головних показників для сучасних організацій є фінансові 

переваги електронного діловодства. Поліпшення фінансово-економічних 
показників діяльності організації в результаті впровадження електронного 
діловодства можна пояснити зниженням рівня собівартості документів, що 
зумовлюється зменшенням витрат на їх виготовлення, а також площ для 
зберігання документів, зниженням витрат на діловодний персонал за 
допомогою автоматизації рутинних і трудомістких операцій у діловодних 
процесах. Крім цього, застосування СЕД дозволяє прискорити терміни 
опрацювання документів, удосконалити механізм організації та виконання 
документів, автоматизувати виконання однотипних операцій, спростити 
використання інформації документів за рахунок розширення можливостей 
їхнього пошуку. 

Для того, щоб наочно представити переваги введення електронного 
документообігу, на відміну від паперового документообігу, нижче у вигляді 
двох діаграм (рис. 2, 3) показано розподіл часу на окремих етапах 
опрацювання документів (у % до загального часу роботи над ними) [3]. 

Фінансові: 
1) зменшення витрат на 
виготовлення документа; 
2) зменшення витрат на 
діловодний персонал; 
3) зменшення витрат на 
архівні площі; 

Управлінські: 
1) використання ЕЦП; 
2) підвищення рівня 
захисту інформації; 
3) забезпечення цілісності й 
автентичності документа; 

Технічні: 
1) скорочення часових 
витрат на діловодні процеси; 
2) можливість спільної 
роботи над документом; 

Інтегруючі: 
1) використання документів 
з електронним носієм 
інформації; 

Контролю: 
1) автоматизоване нагадування про закінчення 
термінів виконання документа; 
2) чітко визначене місцезнаходження 
електронного документа та його виконавця; 

Переваги 
СЕД 
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Рис. 2. Затрати часу в умовах паперового документообігу 
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Рис. 3. Затрати часу в умовах електронного документообігу 

Тобто при зміні «паперового» процесу на електронний відбувається 
збільшення часу власне на роботу зі змістом документа, за рахунок 
зменшення часу на інших етапах. 

В даний час на ринках України пропонують системи автоматизації 
документообігу в основному вітчизняних виробників. З українських 
виробників можна відзначити FossDoc, Парус-Канцелярія, Атлас ДОК, 
Megapolis.Документообіг, ДОК ПРОФ2, АСКОД. Серед відомих СЕД 
російських постачальників можна назвати: ДЕЛО, БОСС-Референт, 
CompanyMedia, DIRECTUM, DOCUMENTUM, DocsVision, ЕВФРАТ-
Документообіг, Optima-Workflow, LanDocs, МОТИВ, Lotsia PDM Plus тощо. 

Отже, запровадження систем електронного документах на 
підприємствах та організаціях дозволяє пришвидшити роботу своїх 
працівників та їхню ефективність, заощадити час та зменшити фінансові 
витрати, автоматизувати документообіг. Також СЕД створює єдину базу 
документної інформації для централізованого зберігання документів і 
виключення можливості дублювання документів. Усе це має позитивний 
ефект на роботу фірм і підприємств, а тому і на їхній дохід. 



143 

Список використаних джерел: 
1. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: 

навч. посіб. / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. − К. : Центр учбової літератури, 
2008. – 112 с. 

2. Лаба О.В. До визначення переваг електронного діловодства / 
О.В. Лаба// Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – Вип. 
38. – С. 95-101. 

3. Пахтанова О. Російські системи автоматизації документообігу 
[Електронний ресурс] / О. Пахтанова, А. Прохоров. – Режим доступу: 
http://compress.ru/article.aspx?id=11404. – Назва з екрану. 

 
Галина Фрунзе, Анастасія Жураховська 

Науковий керівник: Кузьміна О. М., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УПРАВЛІННІ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ  
 

Електронний бізнес являє собою величезний набір компаній різних 
напрямків діяльності, які перейшли в цифровий формат і тепер працюють в 
Інтернет. Сьогодні зарахування компанії до того чи іншого виду 
електронного бізнесу визначаються специфікою діяльності даної компанії, а 
не за цією технологією. З часом все більше компаній перейдуть в цифровий 
формат, навіть якщо сьогодні це здається немислимим. 

Проблематикою розвитку інтернет-торгівлі та організації електронної 
комерції займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Л. Біляченко, 
Н. І. Бузак, Х. Л. Литвак, Г. В. Негода, Л. Д. Тимченко, Б. Буста, Е. Вілкас, 
K. E. Кендалл, Є. В. МакКарті, В.В. Ковтунець, В.В. Царьов, 
А.А. Кантарович, Д. Еймор, Е. Лоуренс, Б. Корбитт тощо. 

Поняття «електронна комерція» є найважливішим складовим елементом 
електронного бізнесу. Під електронною комерцією розуміють таку модель 
ведення бізнесу, в якій Інтернет є основним або єдиним засобом комунікації, 
використовуючи цей канал, кінцевий користувач може: знайти потрібний 
товар, замовити та оплатити його (після чого покупку доставлять додому), і 
так само отримати, при необхідності, технічну і консультаційну підтримку в 
подальшому. Причому весь цей процес здійснюваний в межах одного 
приміщення. Переваги для покупців в зв'язку з цим очевидні [1, с. 20]. 

Погоджуємось з дослідником Н.М. Тягуновою, яка пропонує наступне 
визначення: «Інтернет-торгівля – це організація і технологія процесу купівлі-
продажу товарів, в якому весь цикл комерційної транзакції або її частина 
відбувається електронним способом із використанням телекомунікаційних 
мереж та електронних фінансово економічних інструментів, за допомогою 
реклами й розповсюдження товарів і послуг у мережі Інтернет» [5, с. 160]. 

Слід зазначити той факт, що ринок інтернет-торгівлі України перебуває 
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на етапі бурхливого розвитку. За останні 10 років кількість інтернет-
магазинів у країні зросла приблизно в 60 разів, а оборот онлайн-торгівлі 
перевищив 1 млрд. дол. У 2010 році приблизно 7,5% обсягу української 
роздрібної торгівлі припадали на покупки у «світовій павутині» [4, с. 235]. 

За результатами проведеного дослідження, у таблиці 1, наведено дані 
щодо обсягів електронної комерції в 2012–2017 роках за окремими 
регіонами. У 2014 році найбільшим регіональним ринком електронної 
комерції в світі став Азіатсько-Тихоокеанський регіон, оскільки населення 
даного регіону витратило на здійснення покупок в мережі більше, ніж 
населення Північної Америки. 

Таблиця 1 
Обсяги продажів в сегменті електронної комерції за регіонами світу в 

2012-2017 р. р., млрд. доларів 
Регіон/ Рік 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 
Азіатсько- 

Тихоокеанський 
регіон 

301,2 383,9 525,2 681,2 855,7 1052,9 

Північна Америка 379,8 431,0 482,6 538,3 597,9 660,4 
Західна Європа 277,5 312,0 347,4 382,7 414,2 445,0 
Центральна та 
Східна Європа 41,5 49,5 58,0 64,4 68,9 73,1 

Латинська 
Америка 37,6 48,1 57,7 64,9 70,6 74,6 

Близький схід та 
Африка 20,6 27,0 33,8 39,6 45,5 51,4 

Світовий обсяг 
продажу 1058,2 1251,4 1504,6 1771,0 2052,7 2357,4 

Примітка: * – прогнозні дані eMarketer [9]. 
Україна займає один із найнижчих показників інтернет-торгівлі серед 

країн Центральної та Східної Європи.  
Відмітимо, що інтернет-активність малого та середнього бізнесу в 

Україні на 30% нижче, ніж у Німеччині, Ірландії та Бразилії. Тільки 35% 
підприємств малого та середнього бізнесу розвивають свій бізнес в мережі 
Інтернет: мають власний сайт, сторінку в соціальних мережах, користуються 
інтернет-версією бізнес-довідників тощо. 

На українському ринку інтернет-торгівлі представлені такі бізнес-моделі 
діяльності підприємств: 

- підприємства, для яких торгівля в Інтернеті є професійним бізнесом, 
мають у своїй структурі підрозділи, що забезпечують високу якість 
обслуговування клієнтів; 

- мережі торговельних підприємств, які мають великий асортимент 
товарів і за рахунок надання послуг із доставки збільшують обсяги продажів; 

- інтернет-магазини, які мають власний сайт, працюють як посередники 
між споживачем і традиційним роздрібним магазином та, як правило, не 
мають служби доставки; 

- традиційні роздрібні магазини, які мають власний сайт, що виконує 
функції вітрини і є доповненням до основного бізнесу. 
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Зазначимо, що позитивним моментом для України є те, що електронна 
торгівля дозволяє здійснювати низку робіт, таких, як розробка програмного 
забезпечення й технічні послуги, безпосередньо за місцем перебування 
консультантів, а не в тій країні, в якій потрібні відповідні послуги. Це 
полегшує продаж українських послуг, які до останнього часу значно 
відставали через обмеження, пов'язані з пересуванням фізичних осіб. Також 
інтернет-економіка створює в Україні значну кількість супровідних 
підприємств. Це викликано потребою в апаратному комп'ютерному 
забезпеченні й послугах менеджерів, у тому числі в забезпеченні безпеки, 
бухгалтерському забезпеченні й обслуговуванні клієнтів [4, с. 239]. 

Таким чином, на підставі викладеного вище можна зробити висновки, 
що  електронна торгівля відкриває нові перспективи. Діяльність державних і 
адміністративних органів має вирішальне значення для розвитку електронної 
торгівлі в країні й одержання тих переваг, які можна отримати за її 
допомогою: доступ до експортного ринку, робочі місця для кваліфікованої 
робочої сили, доступ до інвестиційного капіталу, а також збільшення 
податкових надходжень від застосування електронних платежів. Для того, 
щоб скористатися всіма цими перевагами, потрібно усунути різноманітні 
бар'єри на шляху ефективного розвитку електронної торгівлі в Україні.  

Український ринок електронної комерції за темпами розвитку дещо 
поступається зарубіжним, проте має великий потенціал розвитку, оскільки 
обсяги електронного бізнесу зростають з року в рік, щороку збільшується 
кількість Інтернет-користувачів та тих, хто безпосередньо здійснює покупки 
в мережі, суспільство є відкритим до впровадження нових інформаційних 
технологій, а досвід функціонування існуючих суб’єктів електронної 
комерції в Україні є досить успішним. Гальмуючим фактором розвитку 
онлайн-економіки є високий рівень недовіри споживачів до суб’єктів 
електронного бізнесу, низька платоспроможність населення та погіршення 
соціально-політичної ситуації. 

Важливим завданням власників інтернет-магазинів має стати 
завоювання довіри населення України шляхом ведення чесного бізнесу та 
забезпечення конкурентоспроможних цін на товари та послуги, які 
реалізуються через мережу Інтернет. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасний стан модернізації світової економіки характеризується 
процесами: глобалізації та регіоналізації. Глобалізація поєднується з 
інформатизацією, тобто переростанням індустріальної економіки в економіку 
знань. На цьому фоні інтенсивно розвиваються нові інформаційні технології. 
Саме вони стали передумовою і стрижнем процесу глобалізації. Інформаційні 
технології підвищують оперативність оброблення даних, достовірність, 
якість інформації, що надає можливість приймати об’єктивні та ефективні 
фінансові та управлінські рішення. Одним із методів удосконалення системи 
управління є впровадження новітніх інформаційних систем. 

Вирішенням проблемам впровадження інформаційних систем на 
підприємствах присвячено ряд досліджень Т.В. Бова, І.Ю. Вольвач, 
C.М. Гаман, Н.Г. Георгіаді, К.В. Харіна та ін. [1, с. 114]. 

Так, Т.В. Бова розробила модель організаційно-інформаційної системи 
підприємства, яка становить сукупність функціональних підсистем 
підприємства, які використовують відповідні інформаційні потоки. Така 
модель дає можливість управлінському персоналу підприємства оперативно 
контролювати поточні процеси та здійснювати стратегічні рішення.  

Харіна К. В. розробила новий науковий підхід до методології побудови 
інформаційної системи для забезпечення прийняття управлінських рішень на 
основі аналізу та оцінки документообігу з використанням показників: число 
документо-реквізитів, вхідних у структурний підрозділ без дублювання; 
коефіцієнти ефективності потоку документо-реквізитів (коефіцієнт вхідного 
потоку і коефіцієнт вихідного потоку).  

В умовах підвищення рівня інформатизації суспільства, глобалізації 
світових комунікаційних систем, стрімкого прогресу в галузі інформаційних 
технологій, загострення конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках збуту 
продукції актуальним завданням керівників підприємств є формування 
інформаційних систем управління на принципах економічної ефективності та 
функціональної відповідності потребам користувачів.  

Масове впровадження інформаційних систем управління на 
підприємствах України почалося лише в кінці 90-х рр., і на сьогоднішній 
день значна кількість суб’єктів господарювання, незалежно від розмірів і 
форм власності, використовують сучасні комп'ютерні програми, продовжує 
зростати кількість організацій, що впроваджують корпоративні інформаційні 
системи управління. 
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Перехід до автоматизованих систем управління зумовлюється різними 
факторами, що пов’язані зі специфікою управлінської діяльності. Виділимо 
головні чинники, що впливають на прийняття рішення апаратом управління 
про впровадження нових інформаційних технологій:  

− необхідність створення єдиного інформаційного простору з метою 
налагодження оперативного обліку, що потребує введення даних 
безпосередньо з робочих місць;  

− забезпечення обробки інформації в реальному режимі часу. Визначення 
«контрольних точок» в процесі фінансово-господарської діяльності 
підприємства, визначення дій персоналу і приведення системи до цього 
стану, або з’ясування бізнес-логіки системи [2, c. 358]. 

Застосування тієї чи іншої інформаційної системи для підвищення 
ефективності роботи підприємства є досить складним завданням, загалом 
системи можна умовно поділити за типом управління на системи керування 
процесами, людьми та функціями, які ними виконуються. Відповідно до 
цього можна виділити системи, які виконують обробку, реєстрацію 
операційних тактичних та стратегічних операцій, які здійснюють управління 
даними процесами та забезпечують комунікаційний взаємозв’язок і 
співробітництво різних відділів та робочих груп. А також вони поділяються 
на системи забезпечення менеджменту, що надають допомогу менеджерам у 
прийнятті управлінських рішень. 

Сучасна класифікація інформаційних систем управління передбачає 
розподіл систем управління підприємством в залежності від призначення 
програмного продукту, витрат на придбання та установку програми та витрат 
на навчання персоналу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація сучасних автоматизованих систем управління [3, с. 105] 

Критерії 
Клас АСУ 

Локальні АСУ Фінансово-
управлінські АСУ

Середні 
інтегровані АСУ 

Великі 
інтегровані АСУ

Приклади АСУ 1С-
Підприємство, 
Сфера 

Босс, Парус Галактика, ІТ-
Підприємство 

Oracle, Baan 

Розмір Малі та середні 
фірми 

Середні фірми Середні і великі 
фірми 

Великі корпорації

Сфера 
використання 

Бухгалтерія, 
склад, 
розрахунок по 
заробітній платі 
тощо 

Облік і керування 
ресурсами 
невиробничих фірм

Здійснюють 
функції 
планування, 
керування усіма 
ресурсами 
підприємства 
тощо 

Автоматизація 
керування 
фінансово-
промисловими 
групами тощо 

 
Впровадження інформаційної системи є необхідною складової успішної 

діяльності підприємства на ринку. Дана система звільнить робітників від 
типових операцій та передачі паперових документів до потрібних інстанцій 
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керівництва. Звільнений у результаті цього час може бути використаний 
працівниками для розробки креативних та творчих проектів, які покращать 
діяльність підприємства, збільшать його виробництво та виведуть 
організацію на новий щабель розвитку і забезпечать зміцнення конкурентних 
позицій на ринку [4, c. 55]. 

Таким чином, можна сказати, що впровадження інформаційної системи 
дозволяє оперативно і достовірно відслідковувати поточний стан та зміни у 
роботі підприємства, робити аналіз тенденцій та приймати на основі 
узагальнених даних виважені рішення менеджерами всіх ланок управління з 
врахуванням можливих ризиків. Розробка проекту впровадження 
інформаційної системи має здійснюватися кожним підприємством 
індивідуально, відповідно до їх виробничих та управлінських характеристик. 
Це дасть можливість забезпечити вирішення ключових проблем в тих сферах 
його діяльності, де це є необхідним та підвищити ефективність роботи та 
конкурентоздатність підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Волот О. І. Впровадження та використання сучасних інформаційних 

систем і технологій у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств / 
О.І. Волот // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 
Серія: Економічні науки, 2013. – № 3. – С. 114-121. 

2. Інформаційні системи в економіці: монографія / [С.В. Устенко, 
А.М. Береза, Г.П. Галузинський, В.М. Гужва та ін.]; за заг.ред. д-ра екон. 
наук, проф. С.В. Устенка. – К. : КНЕУ, 2012. – 425 с. 

3. Вольвач І.Ю. Проблеми оцінки ефективності використання 
інформаційних систем в управлінні підприємствами / І. Ю. Вольвач // 
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 2010. – № 16. – 
С. 164-166. 

4. Абдрахманова Г. И. Использование ИКТ в экономике: тенденции 
развития в 2009-2010 годах / Г. И. Абдрахманова, Г. Г. Ковалева // Вопросы 
статистики, 2014. − № 11. − С. 53-57. 

 
Яна Цаплюк, Владислав Журавський 

Науковий керівник: Мерінова С.В., к. е. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГУ 
 

Виникнення і формування інформаційного суспільства з'явилися 
результатом глобального процесу інформатизації, що охопила всі сфери 
соціально-економічних відносин. Під інформатизацією суспільства прийнято 
розуміти глобальний процес активного формування і широкомасштабного 
використання інформаційних ресурсів. В процесі інформатизації 
відбувається перетворення традиційного технологічного способу 
виробництва і способу життя в новий постіндустріальний, на основі 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Останнім часом на вітчизняному та закордонному ринках стали 
з'являтися нові розробки, які не тільки ще більш зближують виробника і 
споживача, але і дозволяють компаніям перейти в своїй маркетинговій 
діяльності від орієнтації на споживача до орієнтації на людину, на її потреби 
і цінності. Таке глибоке розуміння суті маркетингу названо Філіпом 
Котлером. Ці технології інформаційного маркетингу тільки починають 
входити в арсенал українських компаній і тому представляють особливий 
інтерес для дослідження. Серед них виділяють: 

- міждержавні та регіональні інформаційно-маркетингові центри; 
- галузеві маркетингові інформаційні системи; 
- геоінформаційні маркетингові системи; 
- маркетингова розвідка; 
- маркетингова автоматизація; 
- системи управління взаємовідносинами з клієнтами; 
- автоматизація маркетингового документообігу; 
- голосові інтерактивні сервіси; 
- моніторинг соціальних мереж [1, с. 113]. 
Цікавий позитивний досвід розробки галузевих маркетингових 

інформаційних систем існує за кордоном. В даний час успішно 
функціонують маркетингові інформаційні системи в сфері туризму (Австрія), 
сільському господарстві (Індія, Ефіопія, Україна), банківському секторі 
(Йорданія) і т. д. Однією з таких галузевих маркетингових інформаційних 
систем є «TourMIS» [4], розроблена на факультеті туризму і гостинності 
університету «MODUL» (Австрія) і яка почала свою роботу в 2000 році. 
Фінансування даної галузевої МІС здійснюється Австрійським національним 
туристичним агентством і Європейською комісією з подорожей. 

Вельми цікавим і інтенсивним напрямком розвитку інформаційного 
маркетингу є геомаркетингові інформаційні системи (ГМІС) [2, с. 19]. 

Геомаркетинг – одна з дисциплін сучасного маркетингового аналізу, 
технологія прийняття рішень з використанням просторових даних в процесі 
планування та здійснення діяльності в області збуту продукції, управлінні 
просторово-розподіленими об'єктами, котрі характеризують споживача, 
конкурентну ситуацію та інфраструктуру території. Геомаркетингові 
дослідження є формою маркетингового дослідження, що дозволяє візуально 
проаналізувати зовнішні та внутрішні показники компанії, відрізнити аспекти 
її минулого, поточної і майбутньої діяльності, включаючи інфраструктуру і 
конкурентне середовище в прив'язці до її географічного розташування.  
Геомаркетингові дослідження можуть виконуватися із використанням 
геоінформаційних систем (ГІС) з залученням зовнішньої і внутрішньої 
соціально-економічної інформації щодо компанії і аналізованої території. 

Прикладом реалізації ГМІС може служити система «Геоінтелект» [3]. 
Вона призначена для професійних аналітиків, дослідників, консультантів, які 
працюють в різних областях сфери торгівлі, девелопменту, будівництва, сфер 
послуг і бажаючих оперативно оцінювати споживачів, покупців на карті 
міста. 
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Ще одним напрямком розвитку інформаційного маркетингу є розробка 
засобів програмного забезпечення і автоматизації маркетингової діяльності. 
Автоматизація маркетингової діяльності (англ. Marketing Automation) – це 
використання в маркетингових підрозділах підприємств програмної 
платформи для вирішення типових маркетингових задач. При цьому фахівці 
в області маркетингу вказують критерії та результати виконання 
маркетингових процесів, які потім на базі відповідного програмного 
забезпечення обробляються, інтерпретуються і зводяться. Такий підхід 
дозволяє значно підвищити ефективність маркетингової діяльності і знизити 
вплив людського фактора. 

Можна виділити три категорії програмного забезпечення автоматизації 
маркетингової діяльності, яке в даний момент інтенсивно розробляється за 
кордоном: 

-  маркетингова розвідка (Marketing Intelligence); 
-  маркетингова автоматизація (Marketing Automation); 
- автоматизація маркетингового документообігу (Advanced Workflow 

Automation). 
Програмне забезпечення для маркетингової розвідки орієнтоване в 

основному на вивчення поведінки потенційних споживачів в Інтернеті (в 
соціальних медіа, на поштових серверах, веб-сторінках і т. д.), дозволяє 
аналізувати інформацію про найбільш відвідуваних користувачем групах в 
соціальних мережах. Важливим джерелом інформації виступають посилання, 
за якими людина переходить на сайти з пошукових систем або поштових 
серверів, а також його пошукові запити. Автоматизація процесу відстеження 
поведінки дозволяє більш точно впливати на потенційних споживачів і 
відповідно до їх інтересів здійснювати цільовий маркетинговий вплив [5, 
с. 60]. 

Програмне забезпечення для маркетингової автоматизації 
концентрується на цільових споживачах. Для управління обізнаністю 
споживача і його інтересом до продукції здійснюється комплексний 
маркетинговий вплив – від початку рекламної кампанії до моменту продажу і 
післяпродажного обслуговування. Сфери застосування цієї категорії 
програмного забезпечення – ринки B2B, B2G, або цикли тривалих продажів 
на В2С ринку. Таким чином, автоматизація маркетингу включає в себе кілька 
областей взаємодії зі споживачами на основі CRM-систем. 

CRM-системи (скор. від англ. Customer Relationship Management 
System – системи управління взаємодією з клієнтами) – корпоративні 
інформаційні системи, призначені для автоматизації стратегії взаємодії з 
клієнтами компанії, зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації 
маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження 
інформації про клієнтів (контрагентів), історії взаємин з ними, встановлення і 
поліпшення бізнес-процедур і подальшого аналізу результатів. 
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CRM-система – це не просто інтелектуальна технологія, яка вирішує 
проблему напрацювання клієнтської бази та її розширення. Вона включає 
глибокий синтез стратегічного передбачення, корпоративного розуміння 
природи споживчої цінності в умовах багатоканальних дистриб'юторських 
ринків, залучення коштів управління інформацією, а також якісних операцій, 
старанності і сервісу. При цьому необхідно розуміти, що управління 
взаємовідносинами з клієнтами – багатоплановий і тривалий процес, 
відображення і реакція на швидко мінливе бізнес-середовище [6]. 

Отже, найближчим часом на українському ринку з'являться нові 
інформаційні розробки, що дозволяють оптимізувати діяльність 
маркетологів. Можна припустити, що одним з головних завдань найближчого 
часу буде створення інтегрованих сервісів інформаційного маркетингу, які 
об'єднують переваги розглянутих нами технологій. Це дозволить в значній 
мірі підвищити ефективність маркетингової діяльності українських 
підприємств, підвищити продуктивність праці, ще більш зблизити інтереси 
споживачів і можливості виробників, перейти до раціонального споживання. 
Ці можливості в сукупності можна розглядати як один із шляхів розвитку 
української економіки і протистояння глобальним проблемам, що стоять в 
неї на шляху. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства математичні методи широко 
використовуються для розв’язання практичних задач у різних галузях науки. 
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У той же час розвиток науково-технічного прогресу вимагає від фахівців 
впровадження сучасних інформаційних технологій у свою діяльність з метою 
прийняття ефективних управлінських рішень. 

Різноманіття таких програм як GRAN, Mathcad, MATLAB, Maple, 
MS Excel та ін. надають можливість розв’язати значну кількість 
математичних задач, зосереджуючи увагу не на розрахунках, а на суті самих 
задач. 

Надамо коротку характеристику деяких з них.  
MATLAB – пакет прикладних програм для числового аналізу. 

Призначений для роботи з матрицями, побудови графіків функцій, роботи з 
алгоритмами, числових розрахунків та візуалізації результатів. За допомогою 
вбудованих математичних функцій можна отримувати рішення швидше, ніж 
з використанням електронних таблиць.  

Maple – система комп'ютерної алгебри від компанії Waterloo Maple. 
Містить понад 5000 функцій для більшості розділів сучасної математики, 
моделювання та інтерактивної візуалізації, і дозволяє комбінувати 
алгоритми, результати обчислення, математичні формули, текст, графіку, 
діаграми.  

GRAN – це програма, яка призначена для графічного аналізу функцій, 
систем геометричних об’єктів на площині та графічного аналізу просторових 
(тривимірних) об’єктів. 

Microsoft Excel – програма для роботи з електронними таблицями, 
містить вбудовані функції, дозволяє працювати з формулами, створювати 
різноманітні діаграми та інше. 

Mathcad – система комп'ютерної алгебри з класу систем 
автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних 
документів з обчисленнями і візуальним супроводженням.  

Всі перераховані програми можна використати для здійснення 
математичних розрахунків. Для прикладу, покажемо яким чином може бути 
використана програма Mathcad під час розв’язування задач з теорії 
ймовірностей.  

Відомо, що курс євро до гривні може зрости з ймовірністю 0,55, а курс 
долара до гривні може зрости з ймовірністю 0,35. Імовірність того, що 
зростуть обидва курси становить 0,3. Знайти ймовірність того, що курс євро 
або долара по відношенню до гривні зросте. 

Нехай подія А – це курс євро, що зросте до гривні, В – курс долара, що 
зросте до гривні, А*В – зростуть обидва курси.  

Шукана подія буде визначатись як сума подій А і В. Для обчислення 
Р(А+В) використаємо теорему додавання ймовірностей.  

Для розв’язання задачі в системі Mathcad (рис. 1) задають необхідні 
параметри для обчислення за формулою, яку вводить користувач.  
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Рис.1. Вікно програми Mathсad 

На прикладі ми показали яким чином може бути використана згадана 
програма для полегшення математичних обчислень, що дає змогу 
зекономити час для на розв’язання більш складніших задач з подальшою їх 
реалізацією на ПК. 

Слід зазначити, що система має цілий ряд додаткових модулів і 
вбудованих функцій та супроводжується підказками для користувача. На 
даний час математичні можливості Mathсad уступають іншим системам 
комп’ютерної математики, але, незважаючи на це, вона стала міжнародним 
стандартом для технічних обчислень, а її використання у навчальному 
процесі є цілком виправданим. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства математика перетворилася на 
повсякденне знаряддя досліджень у фізиці, астрономії, біології, інженерній 
справі, організації виробництва і багатьох інших галузях теоретичної і 
прикладної діяльності.  
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Зі стрімким розвитком інформаційних технологій люди звикли 
прикладати мінімум зусиль для розв’язання певних завдань. Нікого вже не 
здивуєш калькулятором, який колись вважали справжнім чудом техніки. 
Сьогодні існує значна кілька програм, які надають можливість швидко 
розв’язати потрібну задачу. 

Проблему використання інформаційних технологій висвітлювали у своїх 
працях Гулівата І.О., Жалдак М.І., Заболотний В.Ф., Львов М.С., 
Співаковський О.В. та ін. [1, 2]. 

Наведемо програми, які можна використовувати у навчальному процесі: 
Microsoft Mathematics – програма-калькулятор для розв’язування 
математичних задач та візуалізації двовимірних та тривимірних графіків; 
PhotoMath – смарт-додаток для розв’язування алгебраїчних рівнянь; Mathlab– 
науковий графічний калькулятор з інтегрованою алгеброю, призначений для 
заміни громіздких та дороговартісних настільних графічних калькуляторів. 

Однак, перераховані програми не мають можливостей розв’язувати 
певні задачі з теорії ймовірностей. Для вирішення цієї проблеми пропоную 
використати власну розробку для розв’язування окремих задач з розділу 
теорії ймовірностей. Покажемо на прикладі використання такої програми. 

Розглянемо задачу: Три людини одночасно відкрили свої фірми одного 
напрямку, але в різних місцях. Ймовірність того, що кожна з них буде 
прибутковою дорівнюють відповідно р1 = 0,9, р2 = 0,95, р3 = 0,85. Знайти 
ймовірності того, що при коливаннях економіки країни, фірми будуть 
прибутковими: а) тільки одна фірма; б) тільки дві фірми; в) усі три фірми [3, 
с. 40]. 

Таку задачу можна розв’язати за традиційною методикою, 
використовуючи формули суми та добутку ймовірності появи декількох 
незалежних подій: 

Позначимо події: А1 – тільки одна фірма залишиться прибутковою; А2 – 
дві фірми будуть прибутковими; А3 – усі три фірми виявляться прибутковим. 

Імовірності протилежних подій відповідно дорівнюють q 1 = 0,1, q 2 = 
0,05, q 3 = 0,15. Визначимо імовірність того, що прибутковою залишиться 
тільки одна фірма: Р (А1) = p 1 q 2 q 3 + q 1 p 2 q 3 + q 1 q 2 p 3 = 0,9 · 0,05 · 0,15 + 
0,1 · 0,95 · 0, 15 + 0,1 · 0,05 · 0,85 = 0,02525. Відповідно, ймовірність 
залишитись прибутковими для двох фірм: Р (А2) = p 1 p 2 q 3 + p 1 q 2 p 3 + 
q 1 p 2 p 3 = 0,9 · 0,95 · 0,15 + 0,9 · 0,05 · 0, 85 + 0,1 · 0,95 · 0,85 = 0,24725. 
Ймовірність того, що всі три фірми будуть прибутковими: Р (А3) = р 1 р 2 р 3 = 
0,9 · 0,95 · 0,85 = 0,72675. 

Розробка для розв’язання задач такого типу написана на мові С++. В її 
основі лежать формули (рис. 1), які використовуються під час розв’язання 
задач з теорії ймовірності. Наприклад, для того, щоб дізнатись яка 
ймовірність того, що залишаться прибутковими лише 2 фірми, у програмі 
передбачено використання такої формули: 

SUM = (m[0]*m[1]*r[2])+(m[0]*r[1]*m[2])+(r[0]*m[1]*m[2]); 
де m – ймовірність справджування, r – несправджування, а SUM – кінцевий 
результат. 
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Рис. 1. Програмний код розробки 

Дані ймовірностей справджування / не справджування подій 
зберігаються і вводяться користувачем у два динамічно створених масиви 
типу float (ймовірність несправджування підраховується автоматично). 
Залежно від вибору кількості об’єктів, для яких справджується умова, 
програма використовує відповідну формулу для підрахунку. 

Дана розробка надає можливість швидко отримати відповідь до певного 
типу задач без зайвих розрахунків. Вона може бути корисною у бізнесі, адже, 
наприклад, при порівнянні трьох бізнес-планів, не вдаючись до складних 
розрахункових операцій, можна за лічені хвилини дізнатись, скільки із них 
дійсно будуть прибутковими поруч із конкурентами. Завдяки простому 
інтерфейсу нею може користуватись будь-хто, як школяр на уроках 
математики, так і керівник великого підприємства. Така програма стане у 
нагоді товаровиробнику,  якому потрібно дізнатись, чи буде його товар 
користуватись попитом, порівняно зі схожими товарами інших виробників. У 
перспективі можна розширити кількість об’єктів, для яких буде 
справджуватись умова. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MATHCAD ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ  
 

Сьогодні в Україні спостерігаються тенденції стрімкого застосування 
інформаційних технологій у всіх сферах суспільно-економічного 
середовища. Значно швидкими темпами почали розвиватися автоматизовані 
системи у сфері менеджменту. Під автоматизованими інформаційними 
системами управління розуміється цілеспрямоване і узгоджене використання 
технічних засобів інформатизації, програмних засобів, баз даних і людської 
праці з метою управління підприємством [5]. 

Взагалі, сфера менеджменту передбачає трудомістку роботу в 
управлінні різними процесами, які безпосередньо пов’язані з ринком, тому 
навіть одна помилка може стати причиною цілого ряду порушень і 
неточностей, що б зумовило збій у господарському процесі та в інформації 
про стан підприємства. Тому питання спрощення і мінімізації ризику є 
досить актуальним у наш час 

Одним з основних шляхів вирішення даної проблеми є автоматизація 
розрахунків у даній сфері за допомогою сучасних інформаційних технологій, 
у нашому випадку – математичних програм [1]. 

Розробка таких програм відбувається постійно внаслідок стрімкого 
розвитку науково-технічного прогресу. У математичній сфері виникає ряд 
програм, які дають змогу розв’язувати різні завдання. До найпопулярніших 
систем комп’ютерної математики належать: Derive, Maple, Matlab, 
Mathematica, MathCAD, Maxima тощо [2]. 

Проблемою використання прикладних програм для автоматизації 
математичних розрахунків займались вчені: Булаєнко М.В., Гулівата І.О., 
Кашкін В., Лазарєв Ю.Ф., Петрова Ю., Смикіна Т.Д. та інші.  

Спільною ознакою досліджень авторів у даній сфері є надання переваги 
застосуванню сучасних математичних програм для автоматизації 
розрахунків, адже за допомогою саме такого методу розв’язування задач стає 
легшим, запобігає допущенню помилок при обчисленні та заощаджує 
власний час. 
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Розглянемо задачу. Ймовірність успішної реалізації проектів по 
розвитку підприємства дорівнює 0,005. Знайти ймовірність того, що із 
загальної кількості запропонованих проектів, що складає 1000 одиниць, 6 
одиниць будуть успішно реалізовані. 

Розв’язування. Оскільки ймовірність р=0,005 досить мала, а число n 
навпаки велике (np = 5 < 10), то потрібно скористатися формулою Пуассона 
для обчислення ймовірності шуканої величини.  

Позначимо успішну реалізацію проектів по розвитку підприємства за 
випадкову величину Х. 

Вона має область значень (0, 1, 2, …, m). Ймовірності цих значень можна 
знайти за формулою [4]: 
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Наступним кроком ми підставляємо значення з умови у вищенаведену 

формулу і отримуємо, що P(6) = 
!6

65
5−e = 0,1462. 

Щоб зрозуміти переваги автоматизації розрахунків пропонуємо 
механізм реалізації розв’язування задач з теорії ймовірностей засобами 
MathCAD – систему комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого 
проектування, що орієнтована на підготовку інтерактивних документів з 
обчисленнями та відрізняється легкістю її використання і застосування.  

Для розв’язку даної задачі засобами MathCAD використовується 
функція dbinom, яка у нашому випадку дозволить швидко і точно знайти 
ймовірність того, що 6 із 1000 проектів будуть реалізовані успішно. 
Застосування даного способу обчислення дає змогу запобігти великої 
кількості помилок при обчисленні звичайним способом (за формулою).  

 
Рис. 1. Розв’язок задачі у програмі MathCAD 

Обчислення із введеними формулами здійснюються за бажанням 
користувача або миттєво, одночасно із набором, або за командою. Звичайні 
формули обчислюються зліва-направо і зверху вниз. Будь-які змінні, 
формули, параметри можна змінювати, спостерігаючи наочно відповідні 
зміни результату. Це дає можливість організації справді інтерактивних 
обчислювальних документів [3]. 
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MathCAD містить сотні операторів і вбудованих функцій для вирішення 
різних технічних завдань, але  має ряд інших можливостей: 

− статистичні функції і розподіли ймовірностей; 
− знаходження коренів функцій і поліномів; 
− символьне розв'язання систем рівнянь; 
− пошук власних значень і власних векторів; 
− символьні обчислення; 
− обчислення з розмірностями та ін. 
Отже, внаслідок міні-дослідження по розв’язку задач по теорії 

ймовірності можна з впевненістю вважати, що процес розв’язування задач 
даного типу за допомогою системи MathCAD є значно простішим, адже 
система є досить простою у використанні, а також автоматизація розрахунків 
таким способом значно заощаджує наш власний час та запобігає допущенню 
помилок.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВО-
КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Інформаційні технології уможливлюють створення єдиного 

інформаційного середовища, фізичною основою якого є інтегровані 
комп’ютерні мережі та системи зв’язку, що дає змогу супроводжувати та 
координувати і технологічні процеси, і ділову діяльність будь-якої 



159 

організації. [3, с. 40]. Зміни в технологіях ведення бізнесу та управління ним 
для утримання панівних позицій фінансових установ на ринках фінансових 
послуг сприяють пошуку дієвих інструментів, що тісно пов’язані з процесами 
автоматизації [1, с. 380]. 

Дослідженню питання розвитку автоматизації діяльності фінансово-
кредитних установ присвячені роботи таких науковців як: С. А. Ачкасова [1], 
О. О. Карпенко [2], Т. Д. Маркова [3], Р. Г. Сніщенко [4] та інші. 

Метою публікації є визначення перспективних напрямків впровадження 
інформаційних технологій у фінансово-кредитних установах. 

Банківська сфера – одна з найбільш сприятливих галузей для 
впровадження комп’ютерних технологій, оскільки більшість виконуваних 
завдань можливо автоматизувати. За таких умов автоматизація є основною 
передумовою для покращення та удосконалення роботи банківської системи. 
Основною передумовою автоматизації є впровадження сучасних 
інформаційних, комунікаційних технологій і заснованих на них 
автоматизованих банківських системах (АБС). 

Сучасна АБС – це складний комплекс, що поєднує сотні комп'ютерів 
електронними комунікаційними каналами, функціональність якої досить 
розвинена. Автоматизацією охоплені: щоденні внутрішньобанківські 
операції; ведення бухгалтерії й складання звітності; системи комунікацій з 
філіями й регіональними відділеннями; міжбанківські розрахунки в банках-
учасниках системи електронних платежів НБУ; роздрібні операції, засновані 
на карткових технологіях [4, с. 88]. 

Інформаційні системи в банківських установах створюють з метою 
інтеграції різної інформації, що існує в системі банківської установи та 
постійно надходить до неї, а також надання фахівцям ефективних засобів для 
її аналізу та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інформаційні 
системи банківських установ забезпечують реалізацію таких завдань: 
належне формування економічних показників; аналіз фінансового стану 
суб’єктів банківської системи; аналіз і моніторинг ризиків; моделювання 
фінансових потоків; надання керівникам відповідних підрозділів банку 
достовірної інформації для прийняття управлінських рішень [2, с. 47]. 

На сьогодні для покращення обслуговування, банки впроваджують 
інформаційні системи, які надають можливість клієнтам управляти власними 
рахунками, а також здійснювати ряд операцій дистанційно. Стрімкий 
розвиток глобальної мережі Інтернет сприяв появі нового напряму – 
інтернет-банкінгу, з розвитком якого з’являються великі можливості для 
надання інноваційних послуг, а у клієнтів – максимально зручний спосіб їх 
отримання.  

З впровадженням інтернет-банкінгу, банки можуть значно збільшити 
клієнтську базу і знизити витрати, зміцнити свою конкурентну позицію, 
адекватно реагувати на запити клієнтів, забезпечити ефективне 
обслуговування, оперативно формувати інформаційне середовище для 
прийняття раціональних управлінських рішень. 
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В сучасних банківських інформаційних технологіях виділяють дві 
групи: технології управління комерційним банком (КБ) та технології надання 
комерційним банком послуг клієнтам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Інформаційні технології в банківській діяльності [5, с. 312] 

 
Розвиток небанківських фінансових установ неможливий без 

формування дієвої системи взаємодії з органами державного регулювання та 
нагляду, клієнтами та організації бізнес-процесів. Така система взаємодії 
повинна бути побудована шляхом використання сучасних інформаційних 
технологій. Наприклад, використання сучасних розробок з області IT на 
страховому ринку України може надати відчутний імпульс розвитку даного 
бізнесу.  

Одним із аспектів автоматизації діяльності небанківських фінансових 
установ є їхня взаємодія з Державною службою фінансового моніторингу 
(Держфінмоніторингу) України. Це підтверджується необхідністю 
електронного подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу 
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу 
до Держфінмоніторингу України, що надає змогу авторизувати процес 
фінансового моніторингу. Прикладом цього є використання функціональної 
системи «ЕКСПЕРТ-ФМ», оскільки подання даних в паперовому вигляді має 
ряд обмежень як за зручністю, так і за кількістю.  

Спеціалізоване програмне забезпечення «ЕКСПЕРТ-ФМ» спрямовано на 
вирішення завдання з обробки анкет фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб, які підлягають первинному фінансовому моніторингу, 
заповненні форм обліку та подання повідомлень до Держфінмоніторингу 
України. Перевагами спеціалізованого програмного продукту «ЕКСПЕРТ-
ФМ» є можливість здійснення безпосередньої взаємодії СПФМ, зокрема 
небанківських фінансових установ та Держфінмоніторингу України            
[1, с. 382]. 
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Таким чином, можна відмітити, що інформаційні технології в діяльності 
фінансово-кредитних установ на сьогоднішній є однією з найбільш швидко 
розвиваючих галузей прикладного мережевого програмного забезпечення. 
Розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій в проведенні 
різноманітних бізнес-процесів, інформаційних систем і відповідної 
реорганізації функціональної та організаційної структур дозволить 
реалізувати основні цілі діяльності фінансово-кредитних установ. Наявність, 
розвиток та модернізація інформаційних систем фінансових установ 
сприятиме поширенню інформації про ці установи та їх послуги, що значно 
збільшить кількість потенційних клієнтів та партнерів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКИВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В 

УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
 

В умовах політичної та економічної нестабільності в Україні виникла 
необхідність вдосконалення організації кредитування населення. З боку 
кредиторів проблема полягає у зниженні здатності позичальників своєчасно 
погашати кредити, збільшенні ризику неповернення кредитних коштів, а 
отож – у зростанні ризику зниження ліквідності банків. Зі сторони 
позичальників, проблемами є високі процентні ставки за кредити та 
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недостатньо прозорі умови договору, а при кредитуванні в іноземній валюті – 
ще й зростання курсу валюти, у якій надається кредит.  

Політична та економічна криза в Україні є важким випробуванням для 
національної банківської системи, що значно знижує довіру населення до 
банківського сектору, робить банківську систему вразливішою щодо 
забезпечення належної якості кредитного портфеля, особливо пов'язаного зі 
споживчим кредитуванням, порушує ліквідність і платоспроможність банків. 
Водночас активізація споживчого кредитування є економічно важливою і 
вигідною не тільки для банківських установ та населення, але й сприяє 
стабілізації й розвитку економіки держави [1, c. 124]. 

У сучасних умовах розвитку економіки, що характеризується 
нестабільністю фінансової та політичної системи, недосконалим 
законодавством, виникають значні проблеми у банківському кредитуванні. 
Серед основних проблем банківського кредитування можна виділити такі: 

– високі проценти по кредитам; 
– невигідні умови кредитування для позичальників; 
– обтяжлива процедура отримання кредиту; 
– низька платоспроможність населення [3].  
Окрім того, з девальвацією національної грошової одиниці постає 

проблема обслуговування кредитів, узятих позичальниками у іноземній 
валюті. Доларизація підвищує чутливість банківської системи до ризиків 
втрати ліквідності і платоспроможності. Коли ці ризики не враховуються і не 
контролюються належним чином банками та іншими учасниками грошового 
ринку, вони можуть викликати хвилювання, провокуючи масове вилучення 
депозитів і, як наслідок, поглиблення фінансово-економічної кризи. 

Кредитне навантаження позичальників у гривнях зросло у чотири – 
п’ять разів, тоді як фінансова спроможність залишилася на тому ж рівні. 
Отже, питома вага проблемних кредитів у банківській системі значно зросла, 
що негативно впливає на фінансову стійкість банків [4]. 

До моменту політико-економічної кризи високим рівнем розвитку 
характеризувалось беззаставне споживче кредитування, яке передбачало 
стабільний попит, високу прибутковість та прийнятний рівень ризиків за 
умови, що кредитування здійснювалось на невеликі суми. Однак протягом 
останніх місяців через економічну і політичну нестабільність в Україні 
спостерігається тенденція до скорочення частки споживчих кредитів у 
кредитному портфелі вітчизняних банків.  

Сьогодні банки надають значно менше споживчих кредитів, ніж у будь-
якій розвиненій країні світу, де операції з фізичними особами становлять 
близько третини загального обсягу всіх операцій, що їх здійснюють 
фінансово-кредитні установи держав із ринковою економікою. Зменшення 
обсягів споживчого кредитування в Україні за умов політичних і 
економічних труднощів пояснюється такими причинами:  

– підвищенням вимог кредиторів до позичальників з метою захисту від 
будь-яких додаткових кредитних ризиків;  
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– зменшенням кількості потенційних позичальників з урахуванням 
економічної ситуації у державі;  

– ускладнення процедури здійснення реструктуризації кредитів [3]. 
З огляду на ризикований характер кредитної діяльності банків і, 

відповідно, невизначеність протягом терміну дії кредитної угоди, виникає 
потреба у проведенні спеціального контролю – моніторингу, який 
спрямований на виявлення, оцінку та ліквідацію можливих ризиків, які 
виникають на всіх етапах кредитного процесу [2, c. 26]. 

 Забезпечення ефективності та надійності здійснення кредитних 
операцій вимагає від комерційного банку організації постійного моніторингу 
всіх стадій реалізації кредитного процесу. Проведення моніторингу кредиту 
починається відразу після надання позики клієнту (отримання ним позики). 
Основна мета, яку ставить банк при здійсненні контролю за ходом кредитних 
операцій, полягає у налагодженні ефективної організації кредитного процесу 
і пошуку досконаліших механізмів кредитування. Банківський контроль та 
управління кредитним процесом – необхідна передумова оптимізації системи 
організації кредитування в комерційних банках. У процесі контролю за 
кредитними операціями особливу увагу банк повинен приділяти таким 
проблемам:  

1) дотримання принципів кредитування (цільової спрямованості, 
забезпеченості, терміновості);  

2) виявлення проблемних кредитів і розробка заходів з ліквідації 
заборгованості;  

3) аналіз якості та структури кредитного портфеля банку в цілому; 
4) контроль кредитного ризику;  
5) моніторинг кредитного ринку і розробка заходів щодо розширення 

участі в ньому банку тощо. 
Вимога щодо своєчасності і повноти погашення кредиту невіддільна від 

питання постійного контролю за розміром і якістю отриманого забезпечення. 
Банк здійснює контроль за цільовим використанням кредиту. За невиконання 
або неналежне виконання прийнятих на себе згідно з кредитним договором 
зобов’язань винна сторона відшкодовує іншій стороні всі заподіяні останній 
у зв’язку з цим збитки, а також сплачує штрафи, пеню, неустойки, 
передбачені умовами кредитного договору [1, c. 169]. В сучасних умовах 
фінансово-економічної кризи уряд України майже спрямовує величезні 
обсяги коштів саме на підтримку банківського сектора як гаранта 
недопущення фінансового падіння. Подальша підтримка здійснюється 
шляхом участі уряду у капіталі банків, викупу їх знецінених внаслідок кризи 
активів, наданні фінансової допомоги певним категоріям позичальників для 
забезпечення обслуговування ними кредитів.  

Отже, для подолання зазначених вище проблем необхідно забезпечити 
збереження якості кредитного портфеля, удосконалення взаємовідносин між 
кредиторами та позичальниками; розробити заходи для підвищення рівня 
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доходів населення; удосконалити державне законодавство, яке регулює 
споживче кредитування; підвищити фінансову грамотність населення.  

Майбутній розвиток споживчого кредитування виокремлюється у двох 
напрямах: надання короткострокових кредитів для придбання товарів 
народного споживання та довгострокового кредитування для фінансування 
житлового будівництва.  

Адже, збільшення обсягів споживчого кредитування є дуже важливим не 
лише для банківської системи України, а й для стабілізації та розвитку 
економіки держави загалом. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – 
ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
У сучасних умовах розвитку нових технологій належний рівень 

автоматизації основних функціональних процесів підприємств та 
організацій розглядається як один з основних інструментів реалізації 
функції управління.  

Новітні технології вимагають кардинально нові підходи до 
організаційних структур менеджменту, кадрового потенціалу, системи 
документації та обробки інформації. Тому вагоме значення набуває 
впровадження та вдосконалення інформаційного менеджменту, розвиток 
інтегрованих автоматизованих систем управління, а оперативна та якісна 
обробка, аналіз та консолідація документів дають змогу приймати 
ефективні управлінські рішення та вчасно реагувати на виклики 
сьогодення. 
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Проблемні питання сучасного стану організації діловодства та 
впровадження в ньому інновацій досліджували в своїх роботах такі зарубіжні 
вчені: Ж. Бурніс’єн, Денієл О’Лірі, Б. Краніц, Грго Міочич, У. Кампффмейер, 
Майкл Дж. Д. Саттон та інші. У своїх працях та дослідженнях вітчизняні 
науковці також вивчали шляхи розвитку сучасних систем документообігу, 
серед них: В. А. Грабовський, А. Локшин, І. В. Васюков, С. М. Головань, 
А. М. Давиденко, О. С. Курочкін, В. О. Хорошко, Л.М. Щербак та інші. 

Управлінська діяльність будь-якої організації заснована на переробці 
даних і підготовці вихідної інформації. Завдяки появі комп’ютерних 
технологій стало можливим запровадити системи управління електронними 
документами. З іншого боку, розвиток внутрішніх і зовнішніх бізнес-
відносин призвів до того, що системи управління документами та знаннями 
стали потрібними та необхідними для будь-якої великої та середньої 
організації. Процес управління є неможливий без використання документів, а 
в сучасних умовах відбувається перехід на електронні документи та 
електронний документообіг [5]. 

Система автоматизації документообігу або система електронного 
документообігу представляє собою автоматизовану систему, яка 
супроводжує процес управління роботою будь-якої організації з метою 
забезпечення виконання цієї організацією своїх функцій, це єдиний механізм 
по роботі з документами, що представлені в електронному вигляді та який 
дозволяє реалізувати концепцію «безпаперового діловодства». 

Автоматизація діловодства ґрунтується на тому, що при реєстрації 
паперового документа він цілком або частково переводиться в електронну 
форму, і подальша робота ведеться в переважно з електронними 
реєстраційними картками та представленнями документів [1]. Впровадження 
систем автоматизованого діловодства створює технологічні передумови для 
переходу до електронного документообігу, тому що в таких організаціях 
співробітники поступово відвикають мати справу з паперами (обіг паперів 
замикається на канцелярії, архіві та експедиції), і в них зникає технологічна 
необхідність. 

Як наслідок, впровадження систем управління електронними 
документами та перехід до повноцінного електронного документообігу 
дозволяють отримати наступні позитивні результати: 

− суттєво скоротити час обробки документів; 
− підвищити якість обробки документів та всіх бізнес-процесів; 
− зростити продуктивність праці персоналу функціональних підрозділів; 
− поліпшити виконавську дисципліну; 
− підвищити та покращити рівень інформаційної безпеки; 
− отримати можливість переходу до застосування електронного 

цифрового підпису; 
− забезпечити надійну та безперебійну взаємодію між робочими 

групами; 
− здійснити перехід до використання єдиної бази знань організації [2]. 
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До основних принципів, що слід дотримуватися при створенні сховищ 
даних, можна віднести такі, як централізацію процедур резервування, 
міграції, експорту та поширення інформації, а також ефективність управління 
правами доступу.  

Перевагами електронного архіву порівняно з традиційним є: 
компактність; висока швидкість доступу до архівної інформації, оскільки 
документ завантажується на екран монітора протягом декількох секунд; 
ефективна маршрутизація документів; архівація для всіх споживачів і 
додатків в одному середовищі; можливість паралельної роботи з документом 
декількох користувачів; здатність системи відстежувати всі зміни, внесені в 
документ, зберігати повну історію редакторських правок [3]. 

Внаслідок впровадження системи управління електронними 
документами створюється можливість утворення постійної системи обміну 
електронними документами між організаціями, яка дозволяє забезпечити: 
кардинальне прискорення доставки документів, гарантію доставки та 
доставку «під розпис» шляхом оповіщення відправника тощо. 

Більше того, сьогодні процеси глобалізації та швидкого розвитку 
інформаційних технологій фактично призводять до трансформування систем 
електронного документообігу в системи ЕСM (enterprise content management) 
− управління інформаційними ресурсами підприємства.  

На відміну від системи електронного документообігу, які переважно 
зосереджувалися на автоматизації завдань класичного діловодства, ECM-
система дає змогу працювати з контентом документів за допомогою його 
метаданих – виділеної інформації, що має доволі велике значення для 
організації [6].  

На даний час спостерігається відхід від систем «Document Management», 
які мали вузьку функцію з обслуговування лише документообігу фірм, до 
більш вдосконалених та ширших систем – «Smart Enterprise Suite» (SES) – 
інтелектуальні корпоративні системи із різноманітним набором необхідних 
кожному підприємству функцій; або «Enterprise Content Management» (ЕСM) 
– системи управління інформаційними ресурсами, яка охоплює не лише 
документи, а й будь-який корпоративний контент [4].  

Сучасні системи електронного документообігу, окрім традиційних 
функцій з обслуговування офісних та бухгалтерських документів, 
забезпечують [5]:  

− доступ до баз даних, в яких можуть зберігатися будь-який 
структурований або неструктурований контент;  

− інформаційний обмін між співробітниками повідомленнями по e-mail 
(mail Archiving & Management);  

− обмін повідомлення на громадському форумі (Records Management);  
− функціонування Веб-сторінки на корпоративному сайті або порталі 

(Web Content Management);  
− знаннями, які є на них (Knowledge Management);  



167 

− створення медіа-файли (флеш-банери, відеореклама, фотографії), 
якими керують системи DAM (Digital Assets Management).  

Отже, сучасні системи електронного документообігу зорієнтовані на 
роботу не лише з кореспонденцією та організаційно-розпорядчою 
документацією, а й з різними внутрішніми документами (кадровими, 
договірними, нормативними, довідковими, проектними тощо), а також 
включають управління взаємодією з клієнтами, електронну обробку звернень 
громадян, автоматизацію роботи сервісної служби, організацію проектного 
документообігу тощо [3]. 

Враховуючи розглянуте можна зробити висновок, що сучасні системи 
електронного документообігу перестають забезпечувати лише функції 
обслуговування документообігу, на зміну традиційних систем електронного 
документообігу приходять системи управління інформаційними ресурсами, 
які в свою чергу дозволяють охопити весь корпоративний контент, бізнес-
процеси компанії.  
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Сьогодні податки у будь-якій державі відіграють надзвичайно важливу 

роль, бо вони є головним джерелом наповнення бюджету. Однак в сучасних 
умовах також необхідно розглядати податки як важливі інструменти 
економічного регулювання. Система податкових пільг є складовою частиною 
податкового регулювання, і забезпечення ефективності їх застосування 
відіграє суттєву роль у вирішенні проблем соціально-економічного 
характеру. Але, на жаль, на сьогодні питання регулюючого впливу податків 
та ефективного використання податкових пільг розглянуто недостатньо. 
Тому питання податкових пільг та їх значення в інструментарії регулювання 
економічних процесів є своєчасним та актуальним. Серед економічних 
важелів, за допомогою яких держава впливає на економіку, важливе місце 
належить податкам. В умовах ринкової економіки будь-яка держава широко 
використовує податкову політику як певний регулятор впливу на негативні 
явища ринку.  

Податкові пільги є основним важелем регуляторної політики держави. 
Податкові пільги встановлюються Податковим кодексом України. Діючі 
податкові пільги зведено у нормативному документі Довіднику пільг, 
наданих чинним законодавством по сплаті пода- тків, зборів, інших 
обов’язкових платежів, ознайомитися з якими можна на офіційному веб- 
порталі Міністерства доходів і зборів України [4]. 

Результатом застосування державою податкових пільг має стати 
стимулювання суб’єктів малого підприємства, підтримка науково-технічних 
розробок, підтримка малозабезпечених верств населення тощо. Податкове 
регулювання виступає одним з найважливіших засобів державного 
регулювання економіки і використовується на виконання пріоритетних 
напрямів розвитку держави та створення відповідних умов підвищення 
конкурентоздатності економіки України на світовій арені.  

Податкове регулювання відноситься до непрямих методів, що базуються 
не на прямому примушенні господарюючих суб’єктів, а на використанні 
їхніх економічних інтересів. Використовуючи засоби податкової політики, 
держава створює умови, за яких платникові стає вигідним враховувати 
інтереси держави в процесі своєї діяльності та невигідним робити те, що не 
відповідає інтересам суспільства. Податкові пільги є одним з основних 
методів податкового регулювання [1]. 
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Згідно статті 30 Податкового кодексу України податкова пільга – це 
передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника 
податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата 
ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених 
законодавством. Підстави для надання податкових пільг відповідно до п. 
30.2. ПКУ є такі [5]:  

- підстави, що характеризують певну групу платників податків; 
- підстави за видами діяльності; 
- підстави за об’єктами оподаткування;  
- підстави за характером та суспільним значенням здійснюваних ними 

витрат.  
Податкові пільги можна класифікувати за різними ознаками: за 

критерієм призначення, за цільовим використанням коштів, за суб’єктами 
впливу, за періодом дії, за елементами податку, за впливом на доходи 
бюджету тощо. За впливом на доходи бюджету розрізняють податкові пільги, 
які призводять до втрат доходів бюджету (наприклад зниження податкової 
ставки для окремих галузей економіки), та пільги, які не приводять до втрат 
доходів бюджету (наприклад, застосування спрощеної системи 
оподаткування). 

Правове регулювання пільг здійснюється на рівні податкових законів, 
які встановлюють засадні принципи надання пільг певним категоріям 
платників, а також на рівні підзаконних актів, що визначають конкретні 
пільги для конкретних суб'єктів оподаткування [2]. 

Податкові пільги є одним з елементів податкової політики, що 
переслідують як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи 
податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси і забезпечує 
соціальний захист окремих видів діяльності та груп населення. В умовах 
ринкових відносин податкові пільги виступають необхідною передумовою 
для активного використання всіх податкових інструментів з метою 
економічного і правового регулювання соціальних процесів, стимулювання 
розвитку виробництва, спрямовуючи їх у необхідне русло. В умовах 
кризових явищ таким напрямом виступає нейтралізація несприятливих явищ 
економічного характеру [3]. 

Для того щоб податкові пільги стали ефективним інструментом 
податкового стимулювання, необхідно, проводячи податкову політику, 
дотримуватися таких принципів:  

1. Застосування податкових пільг не повинно носити вибіркового 
характеру.  

2. Порядок формування пільгового податкового портфелю має 
визначатися на загальнодержавному рівні, затверджуватися в законодавчому 
порядку центральною владою.  

3. Недопущення неекономічного примушення й обов’язковості 
застосування податкових пільг. 
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 4. Застосування податкових пільг не повинно завдавати шкоди 
інтересам бюджету, корпоративним та особистим економічним інтересам.  

5. Інвестиційні податкові кредити повинні надаватися виключно групам 
платників, які забезпечують реалізацію інвестиційних програм 
загальнонаціонального характеру.  

6. Права органів місцевої влади щодо надання податкових пільг мають 
бути законодавчо обмежені [4]. 

Отже податкові пільги відіграють визначальну роль у створенні 
сприятливого середовища для розвитку підприємництва та забезпеченні 
формування передумов, необхідних для структурної перебудови 
національної економіки. Тому пільгове оподаткування потребує ретельного 
дослідження та реформування з урахуванням недопущення значних втрат 
бюджету. 
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ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-
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Бюджет – це складна економічна категорія, яка являє собою систему 
економічних відносин, які складаються в суспільстві у процесі формування, 
розподілу та використання централізованого фонду країни, призначеного для 
задоволення потреб суспільства. 

Бюджет є основним засобом впливу на стан економіки. Розмір бюджету 
(а особливо його дефіциту), характер податкової політики і структура 
видатків допомагають визначити темпи економічного розвитку, тенденції 
зміни зайнятості, процентні ставки та цінові зміни.  
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Найактуальнішими проблемами економічного і соціального розвитку 
України є оптимізація структури доходів населення, реформування 
соціальної сфери, подолання бідності, нераціональна структура громадського 
комплексу й низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств, значне навантаження на бюджет і державні цільові фонди із 
фінансування соціальних програм. 

Формування нової моделі соціального й економічного розвитку є метою 
бюджетної політики, яка передбачає побудову соціальної ринкової економіки 
з рівнем доходів громадян відповідно світовим стандартам. Для цього вона 
має бути спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
бізнесу та поглиблення зв’язків національної економіки зі світовим 
співтовариством. З метою забезпечення поступального і стабільного 
економічного розвитку бюджетна політика має бути спрямована на 
здійснення структурної перебудови господарського комплексу країни, 
створення адекватної ринковим умовах інфраструктури, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, забезпечення економічного 
зростання доходів населення, насамперед приросту заробітної плати й 
посилання її стимулювальної ролі. 

У бюджетній політиці почали активніше використовувати 
адміністративні важелі. Як наслідок : загострення проблем фінансового 
розвитку місцевого самоврядування, зниження ефективності міжбюджетного 
регулювання, що спричинило погіршення як економічного, так і соціального 
розвитку країни. Зокрема, помітно скоротилися темпи зростання ВВП, 
спостерігається підвищення номінального обмінного курсу гривні, значно 
збільшилося податкове навантаження, зросли неподаткові надходження до 
бюджету, погіршилася ситуація у сфері інвестиційної діяльності. 

Щоб підвищити результативність бюджетної політики в Україні слід 
посилити використання непрямих важелів бюджетного регулювання, а саме:  

- забезпечення структурної перебудови господарського компромісу;  
- створення відповідної матеріальної бази у державному та приватному 

секторі економіки; 
- збільшення потенціалу вітчизняного товаровиробника та посилання 

його конкурентоспроможності;  
- формування справедливих відносин між бізнесом і найманими 

працівниками;  
- підвищення стимулювальної ролі оплати праці та ефективності 

державного регулювання економіки;  
- послаблення централізації економічного розвитку й посилення 

економічного потенціалу регіонів. 
Бюджет має важливе значення і для соціального напряму. Досягти цього 

можливо згідно і з законодавчо закріпленим механізмом у кожній конкретній 
державі. Такі складові соціальної сфери як науку, культуру, освіту, охорону 
здоров’я, спорт  утримують за рахунок бюджету. Це залежить від 
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особливостей державного устрою, національних традицій, рівня 
економічного розвитку держави та інших факторів.  

Задовольнити інтереси всіх соціальних груп населення – це означає 
досягти оптимального співвідношення між економічним та соціальним 
напрямами. Як правило, повністю це питання не вирішено в жодній країні 
світу. 

Бюджет суттєво впливає на ефективність господарювання підприємств 
та організацій. Держава має значний вплив на ці суб’єкти економічних 
відносин, використовуючи такі бюджетні важелі, як ставки податків, 
бюджетний контроль та штрафні санкції. 

Економічне оновлення насамперед потребує зміцнення державного 
бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що 
прагне до соціально орієнтованої економіки. Це означає, що держава має 
здійснити ефективний розподіл доходів і видатків між своїми рівнями – 
центральним та місцевим. 

Таким чином, бюджетна система має бути визначальною формою 
відносин, які реалізують фінансові інтереси і цілі держави. Отже, основним 
пріоритетним напрямком бюджетної політики України має стати фінансове 
оздоровлення підприємств реального сектора шляхом створення сприятливих 
макроекономічних умов і проведення зваженої податкової реформи. 
Забезпечення збалансованості зведеного бюджету є головним завданням 
щодо пріоритетів бюджетної політики. Важливим завданням бюджетної 
політики у сфері розвитку економіки є створення умов для активізації 
інвестиційної активності.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Сьогоднішній стан української економіки супроводжується новим 

етапом реформ, посиленням економічної та політичної кризи, зростанням 
невизначеності та мінливістю умов господарювання, вимагаючи від суб’єктів 
господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього 
середовища. Усі ці обставини передбачають впровадження ефективних 
механізмів управління на підприємстві, за допомогою яких підприємство 
здатне було б швидко сприйняти зміни, ідентифікувати їх і таким чином 
забезпечити відповідну адаптацію господарської, фінансової та інвестиційної 
діяльності. Тому важливим питанням для підприємств є забезпечення їх 
фінансової стійкості. 

Дослідженням питань, щодо покращення фінансового забезпечення, а 
саме створення умов для фінансово стійкої діяльності господарюючих 
суб’єктів, займались багато вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема 
Е. Альтман, І. О. Бланк, О. І. Барановський, О. Г. Біла, О. М. Волкова, 
Л. А. Лахтіонова, Н. О. Русак, О. О. Терещенко, А. Д. Шеремета та інших 
учених. Незважаючи на велику кількість праць, які присвячені проблемам 
оцінки та управління фінансовою стійкістю підприємств, у світі практично 
відсутні розробки щодо формування цілісного процесу управління нею в 
сучасних умовах, що поглиблює актуалізацію дослідження в цьому 
напрямку. Важливою умовою функціонування й розвитку будь-якого 
суб’єкта господарювання, як бізнес-процесу, є його фінансова стабільність. 
Якщо підприємство фінансово стійке, то воно в стані «витримати» 
несподівані зміни ринкової кон’юнктури, і не опинитися на краю 
банкрутства. 

Фінансова стійкість – це здатність підприємства чи організації, в повній 
мірі функціонувати і розвиватися, а також зберігати рівновагу балансу як у 
зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, що гарантує здатність 
підприємства вчасно розплачуватись з кредитами, а також інвестиційну 
привабливість. Фінансову стійкість і стабільність підприємства забезпечує 
його виробнича, комерційна і фінансова діяльність. 

Найповнішим визначенням фінансової стійкості суб’єкта 
господарювання видається наступне: властивість підприємства, яка 
відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу 
досягнення стану фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на 
відповідному рівні протягом деякого часу основні характеристики діяльності 
підприємства, але і функціонувати і розвиватися [1, с. 65]. 

Загалом вчені розглядають чотири типи фінансової стійкості: 
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– перший тип фінансової стійкості – абсолютна стійкість фінансового 
стану підприємства, коли запаси і витрати менше суми власного оборотного 
капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності; 

– другий тип фінансової стійкості – нормальна стійкість фінансового 
стану, коли гарантується платоспроможність підприємства; 

– третій тип фінансової стійкості – нестійкий (передкризовий) 
фінансовий стан, коли відбувається порушення платоспроможності, але 
зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів і 
платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел 
засобів в оборот підприємства; 

– четвертий тип фінансової стійкості – кризовий фінансовий стан, коли 
підприємство знаходиться на межі банкрутства, за якого запаси і витрати 
більші суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні 
цінності та залучених тимчасово вільних джерел засобів. Рівновага 
платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених 
платежів по оплаті праці, кредитах банку, постачальниках, бюджету тощо    
[2, с. 98]. 

Недостатня фінансова стійкість суб’єкта господарювання може 
призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів 
для диверсифікації бізнесу і взагалі функціонування суб’єкта 
господарювання. Тому для запобігання такої ситуації та визначення типу 
фінансової стійкості на підприємствах, використовують систему показників 
оцінки фінансової стійкості. 

Для оцінки рівня фінансової стійкості використовують наступні 
показники: 

1) коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів характеризує 
структуру фінансових ресурсів підприємства.  

2) коефіцієнт автономії характеризує частку коштів, вкладених 
власниками підприємства в загальну вартість майна.  

3) коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує степінь 
мобільності використання власного капіталу, він показує частку власних 
коштів, вкладених в оборотні активи. 

4) коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує 
скільки прибутку дає 1 грн. власних коштів. 

5) коефіцієнт використання фінансових ресурсів дає змогу визначити, за 
який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна. 

6)коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт незалежності) – визначає частку коштів власників підприємства в 
загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства [2, с. 124]. 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області 
за січень–вересень 2016р. незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики 
економічної ситуації, значна кількість суб’єктів господарської діяльності 
області спрацювали ефективно. Фінансовий результат діяльності великих та 
середніх підприємств області  становить 771,5 млн. грн. прибутку. Більше 1 
мільйону прибутку до оподаткування за січень-вересень 2016 року одержало 
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130 підприємств області. Найбільший вплив на результати діяльності 
економіки області мала діяльність підприємств промисловості, які за січень-
вересень 2016 року спрацювали в цілому прибутково – прибуток складає 
1080,5 млн. грн.. В цілому підприємства переробної промисловості за січень-
вересень 2016 року спрацювали із  прибутковим фінансовим результатом, 
сума якого становить 633,8 млн. грн..  

Також прибутково спрацювали переробні підприємства таких видів 
діяльності: виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 133,0  млн. 
грн. прибутку, який зріс у 1,6 рази або на 48,6 млн. грн.; машинобудування – 
99,8 млн. грн. прибутку, обсяг якого зріс на 27,8% або на 21,7 млн. грн., 
частка прибуткових підприємств становить 82,6%; виготовлення виробів з 
деревини, паперу та поліграфічна діяльність – 61,3 млн. грн. прибутку, тоді 
як у січні-вересні 2015 року спрацювали із негативним фінансовим 
результатом – збиток складав 59,5 млн. грн.; прибутково спрацювали всі 
100% підприємств; металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів – фінансовий результат 29,4 млн. грн. прибутку, 
зменшився на 23,8% або на 9,2 млн. грн., прибутково спрацювали 88,9% 
підприємств; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів – 22,9 млн. грн. прибутку, що скоротився на 14,4 
 % або на 3,9 млн. грн., 80%  прибуткових підприємств. 

Прибутково в цілому спрацювали і підприємства наступних видів 
діяльності: інформація та телекомунікації – 65,0 млн. грн. прибутку, який в 
порівнянні з  відповідним періодом минулого року зріс майже у 2 рази або на 
31,2 млн. грн., 100% підприємств спрацювали прибутково, сума їх прибутку 
зросла у 1,7 рази; будівництво – 43,0 млн. грн. прибутку, який зріс майже у 8 
разів або на 37,6 млн. грн.,  85,7% прибуткових підприємств; сільське, лісове 
та рибне господарство – 31,9 млн. грн. прибутку, який зменшився на 2,1% , 
93,7% підприємств спрацювали прибутково [3]. 

Отже, фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів і 
такий ступінь їхнього використання, при якому підприємство здатне 
забезпечити безперебійний процес функціонування виробництва, а також 
затрати на його диверсифікацію й модернізацію. А сам процес забезпечення 
фінансової стійкості підприємства має бути спрямований на мінімізацію 
негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність 
підприємства. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ 

 
На сьогодні, в умовах ринкової економіки, бюджетна політика – це 

один з основних інструментів регулювання економічних процесів. 
Ефективність управління бюджетом має вирішальну роль для держави. Саме 
тому необхідно удосконалювати функції органів законодавчої і виконавчої 
влади та фінансових органів стосовно бюджету, а також стосовно методів, 
що використовують ці органи у процесі управління бюджетними ресурсами і 
відносинами, які виникають під час руху бюджетних потоків. 

Стаття 33 Бюджетного кодексу України визначає Основні напрями 
бюджетної політики на наступний бюджетний період. У ній розписується 
порядок формування бюджетної політики, її затвердження, цілі і складові, що 
визначають бюджетний процес загалом. 

Від ефективної бюджетної політики держави залежить фінансове 
оздоровлення як підприємств-гігантів, так і суб’єктів малого підприємництва, 
що є вкрай важливим та стратегічним завданням на шляху виходу з кризової 
ситуації економіки України. Не слід забувати про інвестиційну привабливість 
держави, де бюджет виступає як гарант наданих послуг та зменшення 
ризикових ситуацій. Бюджетна політика є дієвим інструментом соціально-
економічного розвитку держави. 

Отже, бюджетна політика розуміється як цілеспрямована діяльність 
держави з використання бюджетної системи для виконання завдань 
економічної політики. Основні напрями бюджетної політики держави на 
сьогодні є: створення соціально-орієнтованої ринкової економіки; 
стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу; 
досягнення довготривалого економічного зростання; підвищення життєвого 
рівня населення. За допомогою бюджетної політики здійснюється цільове 
спрямування коштів. Її важливою складовою є збалансування міжбюджетних 
відносин. Ефективно побудовані міжбюджетні відносини впливають на 
економічне зростання, що є досить актуальним на сьогоднішній день. 

Досягнення головної мети бюджетної політики передбачає збільшення 
реальних доходів громадян, поліпшення якості товарів і послуг, що 
надаються населенню, створення належних умов для здобуття освіти, 
охорони здоров’я, підвищення культури, захисту конституційних прав, 
охорони навколишнього природного середовища та ін. Для вирішення таких 
питань необхідним є забезпечення поступального розвитку підприємницької 
діяльності, прискорення економічного зростання, досягнення повної 
зайнятості, стримування інфляції, активізація інвестиційної діяльності тощо 
[7]. 
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Лише з допомогою бюджетної політики не можна розв’язати перелічені 
проблеми. Тому вона повинна, з одного боку, націлювати на забезпечення 
сприятливих умов для їх вирішення силами бізнесу та працездатної частини 
населення, а з іншого – взяти на себе фінансування програм, які неможливо 
здійснити без участі держави. 

На сьогодні в Україні одним з найважливих завдань бюджетної 
політики, є запобігання подальшого зниження рівня життя найменш 
забезпеченого населення. Держава має вдосконалити свою бюджетну 
політику і гарантувати, що життєвий рівень населення не впаде нижче від 
прожиткового мінімуму. 

Для того, щоб визначити чинники вдосконалення бюджетної політики 
на даному етапі економічного розвитку України, необхідно виділити такі 
основні її проблеми, як: неефективність і обтяжливість податкової системи; 
неефективність значної частини бюджетних видатків; перевищення 
державних потреб і зобов’язань; незавершеність формування ефективної 
системи управління державними фінансами [3, с. 738]. 

Для ефективного використання бюджетної політики та усунення 
вищеназваних недоліків потрібно забезпечити виконання таких умов, а саме: 

1. Створити умови для реалізації державної політики у сфері зовнішніх 
відносин та міжбюджетних відносин. 

2. Встановити розмір прожиткового мінімуму та рівень його 
забезпечення на основі зростання показників реального сектору економіки, а 
також індексу споживчих цін. 

3. Забезпечити створення сприятливих умов для розвитку виробництва 
і стимулювання сталої економічної розбудови держави. 

4. Здійснити реформування правоохоронних органів, уточнення їх 
повноважень, оптимізація структури та чисельності з урахуванням 
європейських стандартів. 

5. Провести послідовне підвищення рівня грошового забезпечення 
військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу). 

6. Спрямувати бюджетну політику на стимулювання інноваційного 
розвитку. 

7. Забезпечити надання послуг для задоволення суспільних потреб, 
виходячи з принципу достатності реальних державних ресурсів; поступово 
підвищити соціальні стандарти. 

8. Удосконалити механізм управління державними інвестиціями 
шляхом внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України і Закону 
України “Про інвестиційну діяльність” [2, с. 65]. 

Отже, для удосконалення бюджетної політики необхідно: посилення 
бюджетного адміністрування власних доходів бюджетних установ; якісне 
удосконалення казначейської системи виконання бюджетів; оптимізація 
державних витрат, пере форматування їх структури; вдосконалення 
міжбюджетних відносин; створення ефективної системи управління 
державним боргом; цільового використання приватизації майна. 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
Кожна країна світу має налагоджувати свої зовнішньоекономічні 

відносини для різностороннього та повноцінного розвитку національної 
економіки. 

Загалом, Україна, в нинішній час, знаходиться в стадії активних 
перемовин щодо вдосконалення своєї зовнішньої економіки на покращення 
світової позиції. 

Як ми можемо знати, Одеський регіон є доволі активним на 
міжнародному торгівельному ринку та є стратегічно-важливим у будь-яких 
зовнішніх перемовинах та угодах. Одеська область переважає інші області 
України завдяки таким факторам:  

1. Наявність семи міжнародних торгівельних портів. 
2. Перетин області чотирма інтернаціональними транспортними 

шляхами.  
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3. Наявність представництв 115-ти міжнародних торгівельних 
організацій та компаній. 

4. Робота з 84-ма міжнародними офшорними компаніями. 
5. Наявність вільного кордону з чотирма країнами. 
В Одеській області є десять міст, які активно займаються міжнародною 

економічною діяльністю, серед них: Одеса, Южне, Овідіополь, Чорноморськ, 
Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Затока, Рені, Котовськ, Болград. 

Звісно, найширше представляє цей вид діяльності місто Одеса, що є 
центром економічної діяльності півдня України та, по-сумісництву, 
найбільшим портовим містом України. 

Через Одесу до Європи та світу проходять товари різних галузей та 
якості, так само, через місто поставляється велика кількість продукції 
державного замовлення. 

Близько 70 000 вантажних автомобілів кожного дня потрапляють на 
територію Одеської області. Близько сорока тисяч – вирушають з Одеського 
регіону до інших областей України. 

Одеський порт має прямі договори з 57-ми країнами світу, серед яких: 
Китай, Велика Британія, США, Канада, Франція, Фінляндія, Норвегія та інші. 
За 2016 рік у порт зайшло близько 6 тисяч вантажних суден з сумарною 
кількістю контейнерів у 10 мільйонів. З Одеси ж вийшло близько 4 тисяч 
суден, кількість контейнерів дорівнює 7 мільйонам.  

Основними напрямами діяльності одеського порту є: 
1. Харчовий сектор (фрукти, овочі, солодощі, крупи) 
2. Підакцизні товари (алкоголь, тютюн, сигарети) 
3. Електроніка 
4. Будівельні матеріали 
5. Медичні товари 
6. Товари особистої гігієни 
7. Товари для дітей 
8. Меблі та складові до них 
9. Шкіряні вироби та вироби з тканини 
10. Аксесуари для електроніки 
У 2017 році Одеською владою планується збільшення прямого 

співробітництва порту на 14 країн за мінімальним планом та збільшення 
загального обсягу суден до 15 мільйонів. 

Чорноморський порт є менш продуктивним з боку прийнятих та 
відправлених суден та контейнерів, маючи різницю у близько 50%. 
Щоправда, усі автомобілі, що поставляються напряму в Україну приходять 
до Чорноморського порту. За 2016 рік в Чорноморську прийняли близько 28 
мільйонів автомобілів для України та країн ближнього зарубіжжя, таких як: 
Молдова, Румунія, Туреччина, Росія, Угорщина, Словакія. 

Також, одним з найбільших плюсів Чорноморського порту є наявність 
двох працюючих зернових терміналів (ЧЗТ) з залізничним, морським та 
автомобільним транспортним сполученням європейського рівня, що були 
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збудовані в 2011 та 2015 роках відповідно за заказом Французьких та 
Литовських інвесторів. В 2016 році зернові термінали Чорноморська 
обробили 70% зерна півдня та центральної частини України, що складає 16 
мільйонів тон та близько 45% від загальної кількості. Планом на 2017 рік є 
збільшення цього показнику до 50% та обробка 20 мільйонів тон зерна 
України. 

Також, на 2019 рік запланований запуск третього Чорноморського 
зернового терміналу. Наразі йдуть перемовини щодо підписання угоди із 
старими інвесторами, які задоволені результатами праці перших двох 
терміналів, тому, є можливість, що Чорноморськ стане ще більш вагомим 
містом у формуванні міжнародної економіки як Одеського регіону, так і усієї 
України. 

Порт Чорноморську, також, надає можливість перевезення товару на 
вантажних автомобілях(фурах) через паром. Комплекс включає у себе 
паромну станцію, що дозволяє перевезти вантаж у трьох напрямах: 

1. Варна(Болгарія) 
2. Ніякс(Болгарія) 
3. Стамбул(Туреччина) 
Завдяки цьому підвищується кількість вантажів(зазвичай це – деревина, 

металоконструкції, зерно, пісок), що доставляються у інші країни за лічені 
дні у повній безпеці. 

Порт міста Южне є єдиним вагомим суб’єктом діяльності міста у 
процесі розвитку міжнародної економіки України. Щоправда, саме у цьому 
порті проводиться процес транспортування 80% хімікатів, добрив та цинку 
усієї країни. У місті знаходиться переробний завод, що готує речовини до 
дороги на кораблі та займається підвищенням їх гігієни та їх спресуванням та 
герметизацією. 

Перелічені три міста формують кістяк міжнародних відносин Одеського 
регіону та й складають загальний річний економічний результат області. 

Місто Котовськ є єдиним, що не має морського сполучення, але 
знаходиться у цьому списку та грає немалу роль в економіці країни. 
Насправді, в цьому місті знаходиться велика кількість складів загальною 
площею близько 2,5 мільйонів метрів квадратних. Цей складський комплекс 
призначений для збереження товарів, що були імпортовані та повинні бути 
транспортовані до інших областей України.  

Міста, що не були розглянуті детально не відіграють такої важливої ролі 
та, як правило, займаються експортними та імпортними операціями з 
країнами ближнього зарубіжжя(Молдова, Румунія та Болгарія), а також 
займаються операціями з комплектуючими матеріалами для виробництва та 
перевезенням металоконструкцій.  

Висновки та пропозиції 
Загалом, Одеський регіон є одним з базових та складає основу 

економічно-торгових відносин з країнами Європи та Світу. 65% імпорту та 
59% експорту приходиться саме на одеську область. Через добре 



181 

налагоджену логістичну систему та сильний портовий комплекс регіон має 
усі можливості щодо підвищення своєї потужності. 

Добре налагоджені відносини з країнами-сусідами(Молдова, Румунія та 
Туреччина) дозволяють сподіватися на заключення прямого співробітництва 
з провідними країнами Європи. Через те, що на даний момент лише 35% 
експорту з Одеської області йде напряму до постачальника, а залишок 
постачається через посередника Одеський регіон втрачає час, можливість 
заробляти додаткові кошти на розвиток різноманітних галузей області та 
можливість налагодження стосунків з провідними країнами Європи та усього 
Світу. 

На мою думку, основним завданням влади Одеси та області повинне 
бути виведення системи автошляхів на новий рівень для підвищення 
швидкості, комфорту та безпеки при транспортуванні продукції. Також, 
розширення повинне відобразитися і на авіаційному транспорті. Питання 
можливості доставки та прийняття продукції авіа-шляхом не повинне бути 
закритим до отримання чіткого плану з розвитку галузі.  

Безумовно, повинен бути присутнім і розвиток другорядних міст у 
питанні міжнародної економіки для підвищення збалансованості регіону та 
отримання великої кількості робочих місць. 
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НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Формування середнього класу в Україні, здатного забезпечити 
ефективне функціонування підприємництва, сприятиме соціально-
економічному розвитку держави. Проте на сьогодні сектор малого та 
середнього підприємництва, який традиційно найбільш поширений у 
розвинених європейських країнах, в Україні перебуває в нелегкому 
становищі. Мале підприємництво надає ринковій економіці необхідної 
гнучкості, формуючи конкурентне середовище, забезпечуючи самозайнятість 
населення й оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури. А також мале 
підприємництво виступає рушієм інноваційної діяльності, завдяки своєму 
сприянню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей. У зв’язку з цим 
одним із найважливіших завдань держави є підтримка малого 
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підприємництва, тобто таке управління процесом його розвитку, яке б давало 
змогу підприємцям повноцінно діяти в ринкових умовах, здійснювати 
розширене відтворення, забезпечувати вітчизняного споживача достатнім 
обсягом товарів і послуг, а державну казну – надходженнями від результатів 
функціонування. 

На шляху до європейської інтеграції України на нинішній час 
залишається немало болючих моментів, що гальмують розвиток країни в 
заданому напрямі. Одним із таких моментів вважається занепад сфери малого 
підприємництва, що не сприяє інтеграції України в європейське 
співтовариство, а навпаки – ставить щораз нові перепони для поступу та 
прогресивного розвитку. Тому сфера малого бізнесу України вимагає на 
сьогоднішній день значних зусиль з боку держави в напрямі ефективного 
державного регулювання. У ньому зазначено мету та основні напрями 
державної підтримки[3]. 

Метою державної підтримки малого підприємництва є:  
– створення умов для покращання рівня економіки України; 
– розширення ринку зайнятості;  
– сприяння становленню малого підприємництва для забезпечення 

позитивних економічних процесів;  
– підтримка вітчизняних виробників;  
– забезпечення зайнятості населення.  
Основними напрямами державної підтримки малого підприємництва є:  
– формування інфраструктури підтримки і розвитку малого 

підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;  

– встановлення системи пільг для суб’єктів малого підприємництва;  
– запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського 

обліку та звітності;  
– фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;  
– залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-

технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції 
(робіт, послуг) для державних і регіональних потреб [1; 4]. 

Суттєва фінансова допомога надається Україні Європейським Союзом, в 
умовах дефіциту коштів державного і місцевих бюджетів, для розвитку 
державної політики та стратегічних програмах щодо суб’єктів малого і 
середнього підприємництва. Однак суб’єкти малого підприємництва повинні 
не тільки розраховувати на державну підтримку і допомогу з боку ЄС, але і 
самостійно шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася. Вони повинні: 
проявляти здатність до розвитку власної підприємницької поведінки в 
умовах постійної зміни ринкового середовища, розробляти ефективні 
фінансово-економічні стратегії, реформувати існуючі моделі і підходи до 
управління [2]. 

Отже, підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що однією з 
нагальних нерозв’язаних проблем розвитку малого підприємництва на 
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загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні залишається його 
державна підтримка. Подальші якісні трансформації й нові напрями розвитку 
малого підприємництва чималою мірою залежать від законодавчих реформ. 
У першу чергу слід забезпечити розвиток у напрямі вдосконалення 
організаційно-правового механізму функціонування малих підприємств, який 
передбачає уніфікацію українського законодавства та адаптацію його до 
європейських норм і стандартів. Важливу роль також повинні відігравати 
напрями покращення здійснення підприємницької діяльності суб’єктами 
малого бізнесу у сфері здійснення економічної активності. Сектор малого 
підприємництва, як значущий елемент розвитку ринкової економіки, 
перетворюється на важливий стабілізуючий фактор, імовірний засіб 
вирішення низки складних економічних і соціальних проблем.  
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 
 

В усіх країнах з ринковою економікою страхування життя є 
універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, а 
також для задоволення потреб фізичних осіб в забезпеченні стійких гарантій 
захисту їх економічних інтересів, пов’язаних із здійсненням різних видів 
господарської діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і 
здоров’я. Це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного 
віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На Заході 
виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу 
доходу громадян пенсійного віку. 
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Страхування життя, в першу чергу, пов’язане з необхідністю захисту 
інтересів, що лежать у сфері життя і смерті особи, що страхується 
(страхувальника) [1]. 

Розвиток страхування життя в Україні стримується багатьма 
об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Основні причини цього — 
відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок 
низького рівня життя населення, обмеженості корпоративних фінансів, 
нестійкості податкової системи, відсутності економічних стимулів для 
розвитку страхування. Для поступового розвитку цієї галузі в Україні 
необхідно: розвивати класичні види довгострокового і накопичувального 
особистого страхування;освоїти нові види страхування життя та поліпшити 
якість послуг;підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх 
фінансову стійкість, плато- і конкурентоспроможність та інвестиційну 
привабливість; розвивати сучасну інфраструктуру ринку страхування життя; 
підвищити страхову культуру населення і його довіру до страхових компаній 
[2]. 

Сьогодні в Україні практикуються три основні програми страхування 
життя: 

- ризикове страхування життя, тобто страхування на випадок смерті, 
страхування від нещасних випадків, захворювань та інвалідності; 

- змішане страхування життя: накопичувальне страхування з 
одночасним страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечити 
певний капітал до потрібної дати (приміром, для придбання будинку, 
навчання у вузі, весілля тощо); 

- пенсійне страхування: накопичувальне страхування для забезпечення 
додаткового періодичного (приміром, щомісячного) доходу протягом 
певного терміну чи довічно, після виходу на пенсію або досягнення певного 
віку. 

В Україні існує можливість досягнути тих успіхів, що і зарубіжні країни 
в галузі страхування життя. Тільки для цього обов’язково необхідно 
врахувати ряд негативних чинників, які потребують вирішення, як 
страховими компаніями так і державою в цілому [4]. 

Серед негативних чинників, які стримують розвиток ринку страхових 
послуг, виділяють такі:  

- недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг; 
- нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного 

пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності 
страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування; 

- недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування; 
- велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а 

також слабкий розвиток національного перестрахового ринку; 
- використання страхового ринку суб’єктами господарювання для 

оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон;  
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- недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового 
ринку;  

- низький рівень страхової культури населення [1]. 
Західні експерти позитивно оцінюють перспективи вітчизняного 

страхового ринку, вважають, що український ринок страхування життя – 
один з найпривабливіших в Європі, оскільки має великий потенціал 
розвитку. Як зазначають експерти, страхування життя може розвиватися і на 
далі, але для розвитку цієї галузі в Україні необхідно:  

- підвищити добробут громадян і поліпшити стан державних фінансів; 
- розвивати класичні види довгострокового і накопичувального 

особистого страхування;  
- освоїти нові види страхування життя та поліпшити якість послуг; 
- підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову 

стійкість, плато- і конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість;  
- розвивати сучасну інфраструктуру ринку страхування життя; 
- підвищити ефективність менеджменту та маркетингового аналізу 

сегментів ринку;  
- приділити увагу вдосконаленню страхової справи в регіонах;  
- підвищити якість підготовки і перепідготовки кадрів страхового 

бізнесу;  
- підвищити прозорість страхового ринку, створити єдину базу даних; 
- впроваджувати в практику роботи страхових компаній новітні 

Інтернет-технології;  
- підвищити довіру до страхових компаній [3]. 
Український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі поступового 

інтегрування у світовий. Тому дуже важливо з'ясувати, яке місце посідає 
страховий ринок у країнах з розвиненою економікою, де страхову галузь 
визнано однією з найважливіших. Вона забезпечує дієву систему захисту 
майнових прав та інтересів усіх громадян і підприємств, підтримання 
соціальної стабільності суспільства, економічної безпеки держави, а також є 
важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки й 
потужним джерелом акумулювання коштів для їх подальшого 
довготермінового інвестування в народне господарство [2]. 

Отже, з однієї сторони, розвиток страхування життя в Україні є 
важливий і необхідним, а допомога з боку держави та ефективне вирішення 
проблем, які мають страхові компанії, допоможуть постійно розвивати цей 
сегмент ринку фінансових послуг, а з іншої сторони, якщо в Україні буде 
розвиватися та удосконалюватися страхування життя, то обов’язково будуть 
спостерігатися позитивні тенденції для населення, що проживає в даній 
країні, тобто це забезпечення громадян пенсіями, а також стабільне та 
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щасливе майбутнє для молоді. І звичайно, основою успіху для України, може 
стати використання світового досвіду у страхуванні життя для подальшого 
розвитку цієї послуги в Україні, що забезпечить всебічне здійснення 
економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, її 
подальшу інтеграцію у світове господарство. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ 

 
Податки у світі розрізняють прямі та непрямі. Якщо розглядати 

податкову систему України, то непрямі податки найбільше наповнють 
держаний бюджет. Серед непрямих податків податок на додану вартість 
(ПДВ) заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є основним джерелом 
наповнення Державного бюджету України. Це зумовлено тим, що він є 
податком на споживання, і кінцевий споживач є платником цього податку.  

Податок на додану вартість застосовують понад 135 держав світу. 
Наявність цього податку є однією з обов'язкових умов вступу країн до 
Європейського Союзу. Ставки ПДВ дуже часто коригуються і зазнають змін 
залежно від макроекономічних умов. З метою поповнення державного 
бюджету, ПДВ було введено і в Україні. На початку 90-х років його ставка 
складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до 20%.  

На сьогоднішній день існує дуже багато вчених-економістів, що вивчали 
проблематику податку на додану вартість, праці яких, знайшли своє 
відображення в навчально-методичних посібниках і статтях: І. О. Лютого, 
А. Б. Дриги, М. О. Петренка, І. О. Луніної, Н. Б. Фролової, В. М. Мельника, 
О. В. Солдатенков, А. Крисоватий, І. Луніна. Більше того, проблематику 
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ПДВ визнають і закордоном, де основними проблемами називають 
шахрайство та його складність його оподаткування [1].  

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який 
входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його 
облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець 
(податковий агент) [4].  

Існує три можливих ставки оподаткування — звичайна (20%), знижена 
(7%) і нульова (0%). Нульова ставка є пільговою та застосовується до 
товарів, виробництво та реалізацію яких стимулює держава. Знижена ставка 
застосовується по операціях з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України лікарських засобів а також медичних 
виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та  
постачання на митній території України та ввезення на митну територію 
України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, 
дозволених для застосування у межах клінічних випробувань [2]. 

Проте, зважаючи на незадовільний стан економіки та необхідності 
збільшення надходжень до бюджету, ведуться розмови, щодо можливої зміни 
ставки податку на додану вартість. Одну з таких змін пропонує Міжнародний 
валютний фонд, який опублікував на своєму сайті звіт по Україні № 16/25 
(січень 2016 р.) «Звіт з технічної допомоги: зменшення внесків до фондів 
соціального забезпечення та вдосконалення системи оподаткування 
корпорацій і малих підприємств». Звіт пропонує знизити ставку єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
компенсувати можливі втрати державного бюджету України, пов’язані з 
таким зменшенням, серед іншого, за рахунок збільшення ставки податку на 
додану вартість з 20 до 21% і скасування ряду пільг з цього податку. Зокрема, 
пункт 65 вищезазначеного Звіту фактично пропонує скасувати пільгову 
ставку податку на додану вартість, встановлену для лікарських засобів, 
шляхом підвищення діючої ставки в розмірі 7% до рівня пропонованої в Звіті 
ставки в розмірі 21%. 

Виходячи з формулювань, викладених у Звіті Міжнародного валютного 
фонду, пропонується виключити вищевказану норму Податкового кодексу 
України, тобто поширити загальну ставку податку на додану вартість в 
розмірі 21% як на операції з імпорту лікарських засобів в Україну, так і на 
операції з постачання лікарських засобів на території України (незалежно від 
того, кому буде здійснюватися така поставка – суб’єктам господарювання 
або ж фізичним особам). 

Оскільки ставка податку на додану вартість прямо впливає на ціну 
товару (в даному випадку лікарських засобів) для кінцевого споживача, 
збільшення ставки даного податку в цілому спричинить значне підвищення 
вартості лікарських засобів по всьому ланцюжку поставки: від імпортера до 
дистриб’ютора, від дистриб’ютора до аптеки, і від аптеки до кінцевого 
споживача (пересічного громадянина України). 

За різними оцінками економістів, триразове підвищення ставки податку 
на додану вартість на лікарські засоби збільшить підсумкову вартість даної 
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продукції для кінцевого споживача (звичайного громадянина України) від 
30% до 50% (за рахунок застосування націнок на кожній ланці ланцюга 
постачання). Варто висловити сумніви щодо того, чи дозволить збільшення 
ставки податку на додану вартість на лікарські засоби досягти заявленої 
Міжнародним валютним фондом мети у вигляді збільшення надходжень до 
державного бюджету України близько 20 млрд. грн. 

Звісно ж більш імовірним є те, що підвищення цін на лікарські засоби в 
півтора рази, обумовлене скасуванням пільг з податку на додану вартість, 
зробить навіть життєво необхідні ліки малодоступними для пацієнтів. 

Практика надання пільг щодо поставок лікарських засобів є досить 
поширеною в країнах Європейського Союзу. Згідно з даними з публічних 
джерел станом на 2016 року більшість цих країн використовують ставку 
податку на додану вартість, яка застосовується до лікарських засобів, 
набагато нижче, ніж 21%, рекомендований Міжнародним валютним фондом 
для України. Більш того, в ряді країн Європейського Союзу застосовується 
додатково знижена ставка податку для окремих категорій лікарських засобів. 

Необхідно відзначити, що навіть у тих країнах, де поставка лікарських 
препаратів обкладається загальною ставкою податку на додану вартість, яка 
застосовується до поставок інших товарів, для окремих категорій лікарських 
засобів передбачені істотно знижені ставки. 

Слід зазначити, що ідея скасування пільги з податку на додану вартість 
щодо лікарських засобів раніше була висунута Міністерством фінансів 
України в проекті закону про податкову реформу 2015 року. Проте в тому 
числі з урахуванням аргументації фармацевтичної спільноти Закон України 
від 24 грудня 2015 року № 909-VIII (яким були внесені зміни до Податкового 
кодексу України в рамках реалізації податкової реформи) зберіг цю пільгу і 
подальші реформи також не скасовували цю пільгу. 

Підводячи підсумок, зміна ставки ПДВ на лікарські засоби 
зменшувалась протягом років і навряд вона збільшиться найближчим часом. 
Більшість громадян за останні роки не стали заможнішими та не стали менше 
хворіти, а держава все менше і менше забезпечує громадян ліками. Тому, 
наповнення державної скарбниці за рахунок хворих громадян – не вихід і 
потрібно знаходити інші можливості.   
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Страховий ринок є важливим фінансовим інструментом регулювання 
національної економіки та потужним джерелом акумулювання коштів з 
метою їх подальшого довгострокового інвестування у народне господарство.  

Значимість страхування у розвитку економіки будь-якої країни 
визначається по відношенню страхових премій до ВВП. За підсумками 
роботи страховиків України за 2015 рік даний показник склав лише 1,48 % 
[1], в той час як в розвитих країнах світу даний показник на порядок вищий: 
у Великобританії він складає 11,22 %, в Японії – 10,94 %, у Франції – 9,34 % 
[2]. 

Страховий ринок України сьогодні переживає не найкращі свої часи. 
Динаміка основних макроекономічних показників страхового ринку України 
наведена у таблиці 1. Кількість страхових компаній має тенденцію до 
зменшення, так за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 
2015 року, кількість компаній зменшилася на 45 СК. Отже, незважаючи на 
значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку 
валових страхових премій - 99,9% акумулюють 200 СК "non-Life" (71,4% всіх 
СК "non-Life") та 99,4% - 20 СК "Life" (46,5% всіх СК "Life").  

Таблиця 1 
Динаміка основних макроекономічних показників страхового ринку 

України за 2010 - 2016 рр.[1] 

                  Рік 
   Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016
(за 9 

місяців)
Кількість 

зареєстрованих 
страховиків (на кінець 

періоду). 
456 442 414 407 382 361 323 

з них: СК "life". 67 64 62 62 57 49 43
Кількість укладених 

договорів 
страхування, млн. шт.. 

 
619,1 

 
618,0 178,2 185,2 134,7 202,5 132,5 

Валові страхові 
премії, млн. грн.. 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 24844,2 

Валові страхові 
виплати, млн. грн.. 6104,6 4864,0 5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 6271,3 

Рівень валових 
виплат, %. 26,4 24,4 23,9 16,2 18,9 27,2 25,2 
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В окремі періоди спостерігається незначне зростання деяких показників 
діяльності страховиків, однак сьогодні страховий ринок України знаходиться 
у скрутному положенні. Розвиток страхового ринку в Україні має стихійний 
характер, і в багатьох випадках захист прав та інтересів страхувальників не 
забезпечений належно.  

Таким чином, основними проблемами сучасного страхового ринку 
України є: 

- суттєве зменшення попиту на страхування з боку потенційних 
страхувальників; 

- відсутність нових договорів і можливості подальшого виконання своїх 
зобов'язань за укладеними; 

- вітчизняні страховики зіткнулися із низкою проблем щодо 
недостатності ліквідних активів, що необхідні насамперед для виконання 
своїх зобов'язань перед страхувальниками; 

- неможливість повернення коштів з депозитних рахунків банків внаслі-
док різкого зниження ліквідності банківської системи; зниження дохідності 
та ліквідності цінних паперів в активах страховиків; 

- підвищення збитковості процесів страхування; 
- використання на страховому ринку різноманітних тіньових схем, 

маніпулювання грошовими потоками, використання страхування з метою 
уникнення від оподаткування [3]. 

Таким чином, негативний вплив сучасної фінансово-економічної кризи 
на вітчизняний страховий ринок виявив потребу у розробці конкретних анти- 
кризових заходів. На думку спеціалістів, до антикризових заходів на 
вітчизняному страховому ринку належать: підвищення інституційної 
здатності регулятора, зокрема, надання йому додаткових повноважень, 
встановлення спеціального механізму фінансування, підвищення прозорості 
діяльності як регулятора, так і страховиків, пом'якшення адміністративного 
тиску на ринок. 

З метою пом'якшення впливу сучасної фінансово-економічної кризи та 
підвищення ефективності діяльності вітчизняного страхового ринку 
необхідно: 

- внести зміни у нормативно-правове та законодавче забезпечення 
страхової діяльності в галузі підвищення вимог до ліцензійних умов, 
поетапного запровадження нових вимог до капіталу та активів страховика, 
критеріїв на-дійсності інвестиційних інструментів страховика; 

- удосконалити систему обов'язкового страхування та методику 
врегулювання страхових випадків; 

- підвищити ефективність використання рейтингових оцінок у 
регуляторних вимогах і наглядовій практиці, запровадити відповідальність 
рейтингових агентств за достовірність таких оцінок; 

- підвищити та активізувати роль Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та професійних 
об'єднань у механізмі державного регулювання страхової діяльності. 
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Потребує вдосконалення нормативно-правове забезпечення процесів 
перестрахування, що особливо актуально в умовах значної тінізації 
вітчизняного страхового ринку. 

Отже, ефективний розвиток вітчизняного страхового ринку можливий 
лише за умови вдосконалення нормативно-правового та законодавчого 
забезпечення процесів страхування та перестрахування, підвищення ролі 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг та професійних об'єднань, які відіграють значну роль у 
механізмі державного регулювання страхової діяльності і повинні не тільки 
розробити, а й ефективно впровадити антикризові заходи на страховому 
ринку. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ 

В УКРАЇНІ 
 

Економічний розвиток передбачає безперервний процес мобілізації, 
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Активну участь у реалізації 
цих процесів виконує фондова біржа, діяльність якої передбачає організацію 
укладення угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Через це 
оцінка діяльності фондової біржі є важливим критерієм розвитку 
національної економіки будь-якої країни. Рівень розвитку біржової торгівлі є 
індикатором ділової активності країни, що акумулює інформацію про цінні 
папери та умови їх обігу, а також відображає ефективність функціонування 
ринкової економіки загалом. 

Фондова біржа — організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на 
якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке 
зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню 
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їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства, статуту і правил фондової біржі [1]. 

Діяльність фондових бірж в Україні наразі перебуває на стадії 
становлення. Обсяги біржової діяльності порівняно з іншими країнами є 
незначними. Її подальшому розвитку заважає низка проблем, починаючи від 
недосконалості нормативного регулювання та закінчуючи низьким рівнем 
біржової культури.  

Зважаючи на вагому роль фондових бірж у підвищенні ефективності 
фінансового ринку держави, розв’язання існуючих проблем у цій сфері є 
важливим науково-практичним завданням. Перелік проблем розвитку 
вітчизняних фондових бірж є досить численним (табл. 1).  

Таблиця 1 
Проблеми розвитку фондових бірж в Україні [1] 

Проблема Характеристика проблеми 
Низький рівень ліквідності Незначний обсяг операцій на біржовому ринку 

обумовлює низьку ліквідність організованого ринку 
Відсутність біржової культури  Фондовий ринок не розглядається 

домогосподарствами як інструмент розміщення 
заощаджень, у тому числі і через низький рівень 
інформованості населення щодо біржової діяльності  

Нормативне регулювання Нормативна база, що регулює біржову діяльність в 
Україні, перебуває на стадії становлення. Значна 
кількість нормативних актів не відповідають 
міжнародним стандартам і потребують розвитку 

Недосконалість податкового 
стимулювання 

Відсутність пільг для інвесторів, подвійне 
оподаткування дивідендів, тощо стримують розвиток 
фондового ринку України 

Непрозорість ринку Інформація щодо біржової діяльності України є дуже 
обмеженою з позицій актуальності, повноти, 
доступності 

Недостатня капіталізація ринку Підприємства не розглядають фондовий ринок як 
доступне джерело дешевих фінансових ресурсів. Як 
наслідок, значна недооцінка більшості біржових 
активів, низький рівень капіталізації фондового 
ринку 

Дані таблиці свідчать про чималу кількість проблем, характерних для 
біржової діяльності в Україні. Проте варто зазначити, що більшість із них 
піддаються вирішенню шляхом розвитку біржової культури в країні, 
залучення іноземних інституційних інвесторів, розширення асортименту 
біржових інструментів. 

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
станом на 2015 рік в Україні діяли 10 фондових бірж. Перелік Фондових бірж 
станом на 2016 рік скоротився і становив 9 фондових бірж, а 01.01.2017 року 
8, а саме: Фондова біржа «Перспектива», Фондова Біржа «ІННЕКС», 
Київська Міжнародна Фондова Біржа (КМФБ),  Фондова Біржа ПФТС, 
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Фондова Біржа «Універсальна», Українська Міжбанківська Валютна Біржа 
(УМВБ), Українська Фондова Біржа (УФБ), Українська Біржа (УБ) [3]. 

Проаналізуємо обсяг виконаних біржових контрактів з цінними 
паперами на організаторах торгівлі за 2015-2017 рр.( табл. 2). 

Таблиця 2 
Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на 

організаторах торгівлі за 2015-2017 рр., млн. грн. [3] 

Організатори 
торгівлі 

Роки Всього 31.12.2015 31.12.2016 31.01.2017 
УФБ 301,98 18,93 0,08 320,99 
КМФБ 3 565,31 1 743,32 0,00 5 308,63 
ПФТС 53 621,41 95 023,54 5 658,79 154 303,74 
УМВБ 118,67 21,71 0,00 140,38 
ІННЕКС 5,09 1,98 0,27 7,34 
ПФБ 591,30 - - 591,30 
УМФБ 5,94 - - 5,94 

ПЕРСПЕКТИВА 224 455,51 136 296,56 8 257,06 369 009,13 
СЄФБ 1 413,39 59,09 - 1 472,48 
УБ 6 692,43 3 536,08 269,26 10 497,77 

УНІВЕРСАЛЬНА - 252,09 198,51 450,6 
Всього 290 771,03 236 953,29 14 383,97 542 198,3 

За даними таблиці 2 протягом 2015–2017 рр. основними гравцями серед 
організацій торгівлі на фондовому ринку України були Фондова Біржа 
«Перспектива» та Фондова Біржа ПФТС. Загалом ці два фондові біржі мали 
96,5% обсягів торгів цінними паперами в Україні. Протягом січня-грудня 
2016 року порівняно з даними аналогічного періоду 2015 року обсяг 
біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі 
зменшився на 53817,74 млн. грн. 

Для того, щоб фондові біржі функціонували якісно необхідно 
застосовувати певні заходи. До заходів щодо реформування діяльності 
вітчизняних фондових бірж слід віднести такі: 

– збільшення частки організованого ринку. Забезпечити як нормативні, 
так і організаційні умови для оформлення угод з купівлі, продажу цінних 
паперів саме у межах фондових бірж;  

– скорочення чисельності бірж. Досвід розвинених країн підтверджує, 
що для організації успішної біржової діяльності достатньо незначної 
кількості бірж. Наприклад, у США, що є світовим лідером біржової 
діяльності, нараховується 11 фондових бірж. У Великобританії кількість бірж 
є ще меншою – 5. У Швеції, Швейцарії та Нідерландах взагалі функціонує 
лише по одній біржі;  

– залучення фінансових ресурсів. Слід активніше долучати до біржової 
діяльності кошти домогосподарств та створити адекватні умови і відповідний 
інвестиційний клімат для забезпечення діяльності іноземних інституційних 
інвесторів на фондовому ринку України;  
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– підвищення рівня біржової культури. Провести заходи щодо 
підвищення фінансової грамотності населення. Популяризувати фондовий 
ринок загалом через засоби реклами;  

– розвиток нових технологій біржової торгівлі. Активніше 
впроваджувати інформаційні технології на базі Інтернету в біржову 
діяльність в Україні [2]. 

Отже, зважаючи на складну ситуацію у вітчизняній економіці, варто 
зауважити, що розвиток фондового ринку є необхідною умовою зростання 
економіки. Для успішної роботи фондового ринку в Україні необхідно 
насамперед удосконалити законодавчо-правову базу та підвищити рівень 
довіри до біржової діяльності. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ФІНАНСОВОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
На сьогодні в Україні існують  сприятливі умови для  інтеграції в 

загальносвітові процеси. Вона має потужний науково-технічний, 
інтелектуальний потенціал, висококваліфіковану робочу силу і розташована 
у надзвичайно вигідному місці геополітичного простору, що є визначальним 
у системі сучасного виробництва. Участь України у євроінтеграційному 
процесі та розширення на цій основі зовнішньоторговельного обігу дають їй 
можливість ефективно вирішувати багато проблем. Реальний вплив на 
формування нинішньої економічної структури та майбутнього 
господарського середовища Європи Україна може здійснити шляхом 
динамічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки та 
перехід на інноваційний шлях розвитку, що є досить актуальним у наш час. 

Проблемам підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового 
та реального сектору економіки призначено чимало праць зарубіжних та 
вітчизняних економістів. Зокрема, Майорової  Т. В., Беновської Л. Я., 
Гончарова Н., Дубика В. Я., та інші. 
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Україна щодо більшості своєї продукції знаходиться на тій стадії 
конкурентного розвитку, що зумовлена природними факторами. Проте все 
ще залишається у групі країн із середнім показником 
конкурентоспроможності, і значно відстає від розвинених держав. За 
методикою оцінки конкурентоспроможності економік країн світу 
Всесвітнього Економічного Форуму, станом на 2012-2013 роки групу лідерів 
в Глобальному рейтингу представляють Швейцарія, Сінгапур, Фінляндія, 
Швеція, Нідерланди, Німеччина, США, Гонконг і Японія [3, с. 6-7]. 

Найбільшими проблемами, які стримують зростання конкурентоспро- 
можності національної економіки є:  

–висока вартість кредитних ресурсів;  
–надмірне загальне податкове навантаження;  
–незабезпечення покриття цінами і тарифами економічно обґрунтованих 

витрат на виробництво продукції, надання послуг та інвестиційної складової;  
–висока енергоємність виробництва та споживання енергоресурсів, 

значна частка яких імпортується в Україну;  
–скорочення використання дешевої робочої сили та сировини, як 

основних конкурентних переваг на зовнішніх ринках;  
–низька ефективність державної підтримки національної економіки;  
–недієвість аудиторських та бухгалтерських стандартів;  
неефективність використання Державного бюджету тощо [1, с. 44]. 
У 2015 році в рейтингу Doing Business Україна займала 83 місце, у 2016 

–  81. 
Україна відстає від більшості розвинених країн майже за всіма 

макроекономічними показниками, оскільки залишається на периферії 
інвестиційних потоків. Останнім часом відбулося зниження рівня залучення 
інвестиційних ресурсів в економіку країни та інвестиційного потенціалу 
державного і місцевих бюджетів. Це значною мірою спричинено політичною 
кризою в Україні, унаслідок чого суттєво погіршився фінансовий стан 
підприємств, різко зменшилася їх прибутковість та кредитоспроможність, 
скоротилися позикові інвестиційні ресурси [4, с. 66]. 

 

 

Рис.1. Місце України в Глобальному індексі 
конкурентоспроможності у 2002-2013 роках  
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Відтак, завдання державної політики щодо ефективного формування 
стратегії досягнення міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки в умовах євроінтеграції повинні передбачати: забезпечення 
підтримки оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме 
економічному розвитку країни; стимулювання зниження готівки в структурі 
грошового обігу та дедоларизація економіки; забезпечення збалансованості 
державних фінансових ресурсів із реальними можливостями національної 
економіки; забезпечення фінансової стабільності; підвищення рівня 
відповідальності роботодавців за порушення трудового законодавства та 
умов оплати праці; формування механізму та процедури проведення оцінки 
стану і перспектив розвитку малого та середнього підприємництва та рівня 
ефективності державної підтримки; розроблення та впровадження новітніх 
технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та 
інноваційної економіки; створення банку розвитку з метою стимулювання та 
підтримки розвитку пріоритетних сфер економіки, інвестиційних та 
інноваційних проектів, залучення для їх фінансування довгострокових 
зовнішніх інвестицій в економіку держав [1, с. 44]. 

До найбільш дієвих фінансових механізмів, які б забезпечили зростання 
результативності реального сектору економіки  та забезпечили  конвергенцію 
розвитку регіонів, було віднесено наступні: 

–стимулювання формування та розвитку регіональних «точок 
зростання» вітчизняної економіки;  

–фінансування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання 
реального сектору економіки регіону;  

–залучення іноземного капіталу та регулювання діяльності зарубіжних 
ТНК; 

–фінансове регулювання діяльності вітчизняних фінансово-промислових 
об’єднань та вітчизняних ТНК [2, с. 5-6]. 

Таким чином, конкурентоспроможність є ключовим чинником 
відтворення національної економічної системи. Саме від рівня 
конкурентоспроможності національної економіки залежить, чи буде 
збільшення норми спроможне забезпечити кумулятивний позитивний ефект у 
вигляді зростання активності економічних суб’єктів, що, зокрема, 
генеруватиме додаткові інвестиційні ресурси для конкурентної боротьби. 
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ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК 

ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ 
 
У сучасному світі однією з найважливіших тенденцій світової економіки 

є посилення інтеграційних процесів та поглиблення взаємодії 
відтворювальних структур різних країн, інтенсивність яких у значній мірі 
пов’язана з діяльністю транснаціональних корпорацій. ТНК безпосередньо 
або опосередковано впливають на соціально-економічні та політичні процеси 
у світі. Міжнародні компанії істотно поглибили рівень взаємозалежності між 
країнами, інтенсифікувавши процес міжнародного поділу праці, спеціалізації 
та кооперації національних економік. У загальному обсязі світової торгівлі 
переважну частку займає продаж товарів та послуг філіалів іноземних 
компаній. На ТНК припадає основна частина вивозу капіталу у вигляді 
прямих іноземних інвестицій, а також найбільші затрати фінансових ресурсів 
на розробку новітніх технологій. 

Дослідженню сутності ТНК та особливостям їх функціонування та 
впливу на національні економічні системи присвячено чимало праць 
зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема таких:  Д. Дайкер, Дж. Даннінг, 
О.А. Беззубченко, В.М. Кочетков, Л. Молчанова, В.М. Мотриченко, 
М.П. Овчарук, С.О. Якубовський та ін. 

Для України залучення прямих іноземних інвестицій через 
транснаціоналізацію є дуже важливим, оскільки дозволяє вирішувати 
питання конкурентоспроможності вітчизняної економіки, розвитку ринку 
праці та підвищення життєвого рівня населення. Проте досягнення 
поставлених завдань можливе лише у випадку одночасного створення 
сприятливих умов для ТНК та захисті національних інтересів України [5, 
с. 73]. 

Ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 543 млрд. дол., а щорічні 
обсяги продажів становлять 160—210 млрд. дол. Щорічний чистий прибуток 
кожної з найбільших корпорацій практично дорівнює річному бюджетові 
України. 

Сьогодні ТНК контролюють понад 57% світового промислового 
виробництва, 69% міжнародної торгівлі, більш як 81% патентів і ліцензій на 
нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних 
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інвестицій. Практично вся торгівля сировиною на світових ринках 
контролюється ТНК, у тому числі 90% світової торгівлі пшеницею, кавою, 
кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, залізною рудою; 85% — міддю, 
бокситами; 80% — оловом, чаєм; 75% — натуральним каучуком, сирою 
нафтою. 

Як правило, ТНК — багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко 
диверсифікована. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в 
середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30—50 
галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії 
багатогалузевих 96, Італії — 90, Франції — 84, Німеччини — 78 [1].  

Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів перевищують сукупні 
резерви всіх центральних банків світу. Тому переміщення лише 1—2% маси 
грошей, що перебувають у їхньому володінні, цілком здатне змінити паритет 
національних валют. 

Сумарні зарубіжні інвестиції ТНК зараз відіграють істотнішу роль, аніж 
торгівля. Формами вивезення капіталу є прямі та портфельні інвестиції, а 
також позики і кредити. Найбільш значимі — прямі інвестиції, що 
перевищили в середині 90-х років 3 трлн. дол. Причиною зарубіжного 
інвестування часто стає інтерес до природних ресурсів приймаючих країн, за 
яким стоїть прагнення забезпечити гарантоване постачання своїх 
підприємств сировиною. За рахунок закордонних інвестицій США, 
наприклад, одержують всі імпортовані фосфати, мідь, олово, 75% 
марганцевої та залізної руди; Японія — 40% бокситів, 50% нікелю, 60% 
мідної руди [3, с. 123]. 

Україна як держава з перехідною економікою активно інтегрується до 
світових економічних інституцій. Поряд з цим вітчизняна економіка зазнає 
впливу зовнішнього середовища, в тому числі й з боку транснаціональних 
корпорацій. З отриманням Україною незалежності транснаціональні 
корпорації почали розглядати національну економіку як великий ринок для 
товарів та послуг, а також джерело дешевої робочої сили та природних 
ресурсів. Важливим фактором входження ТНК в Україну став низький рівень 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що пов’язано зі 
специфікою функціонування підприємств у часи СРСР [2, с. 63]. 

В умовах сьогодення в Україні діє ряд потужних транснаціональних 
корпорацій, а їх діяльність значним чином впливає на економіку країни. 
Впродовж років незалежності взаємовідносин між країною та міжнародними 
компаніями еволюціонували, набуваючи нових форм в залежності від 
міжнародної кон’юнктури та досягнень науково-технічного прогресу. 
Відповідно до існуючих обставин зовнішнього середовища змінювалось 
українське законодавство, яке регулювало діяльність іноземних компаній на 
території країни. На даний момент часу взаємовідносини між ТНК та 
Україною регулюються Законом України «Про промислово-фінансові групи 
в Україні», Законом України «Про господарські товариства», Законом 
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України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про 
інвестиційну діяльність», Законом України «Про іноземні інвестиції». 

На кінець 2012 р. в Україні діють понад 30 світових транснаціональних 
корпорацій. Значного розповсюдження в українській економіці набули 
потужні виробничі FMCG-компанії, які виробляють товари повсякденного 
попиту (напої, снеки, побутову хімію, косметичні вироби та ін.). Міжнародні 
компанії зазначеної спеціалізації позитивно вплинули на ринок товарів 
харчування та громадського споживання, оскільки значно розширили 
товарний асортимент. 

Однією з найвідоміших ТНК, які виробляють продукти харчування в 
Україні, є компанія Nestlé, що розпочала свою діяльність в країні у грудні 
1994 року з відкриття у Києві представництва Societe pour l'Exportation des 
Produits Nestlé S.A. На початковому етапі основним завданням компанії було 
просування на український ринок пріоритетних на той час 
брендів Nestlé: NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies [4].  

Аналіз діяльності ТНК в Україні дає можливість виявити ряд 
позитивних та негативних чинників, що впливають на економіку країни. До 
позитивних чинників можна віднести: 

1) Покращення виробничої бази України. Виробництво іноземними 
компаніями на території країни товарів та послуг призводить до побудови 
нових підприємств, модернізації або розширення існуючих. 

2) Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в країні. 
Імпорт технологій в країну дозволяє покращити якість продукції, підвищити 
її рівень конкурентоздатності на світових ринках і, як наслідок, сприяє 
зростанню експорту.  

3) Сприяння реструктуризації економіки. Діяльність ТНК знаходиться у 
тісному взаємозв’язку з кон’юнктурою світової економіки, яка визначає 
попит і пропозицію на товари та послуги. Функціонування міжнародних 
компаній на території України призвело до зміни у структурі видів 
економічної діяльності.  

4) Посилення процесів інтернаціоналізації і глобалізації. 
Функціонування транснаціональних корпорацій в Україні призводить до 
активізації залучення вітчизняної економіки у світові процеси та вихід на 
нові ринки товарів та послуг. 

Отже, можна сказати, що ТНК на сьогоднішньому етапі розвитку 
світового господарства відіграють важливу роль. Адже, вони впливають на 
економіки приймаючих країн, прискорюють науково-технічний процес, 
інтернаціоналізацію господарського життя, залучаються ПІІ, відкривається 
доступ до фінансових ресурсів ТНК, інтеграція до світових економічних 
процесів, доступ до зовнішніх ринків. При цьому вплив ТНК на розвиток 
національної економіки України є досить значним і неоднозначним.  
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В 

УКРАЇНІ 
 

Державний кредит являється об'єктивним економічним явищем, яке 
зумовлене залученням державою додаткових фінансових ресурсів на умовах 
кредиту для забезпечення реалiзації функцій і завдань, покладених на неї. 

Дефіцит державного бюджету, залучення й використання позик для його 
покриття призвели до формування державного боргу в Україні. Великі 
розмiри внутрішнього і зовнішнього боргy, а також відповідно зростання 
витрат на його обслуговування зумовлюють необхіднiсть розв'язання 
проблеми державного боргу, а відтак i пошуку шляхів удосконалення 
механiзму його управління. Як переконує досвiд багатьох країн, чим 
обтяжливішим стає для держави нагромаджений зовнiшній і внутрiшній 
борг, тим активніше входить його обслуговування у взаємодію з 
функціонуванням економіки та її фінансової системи. Розв'язання проблеми 
обслуговyвання державного боргу є одним із ключових факторiв економiчної 
стабільностi в країні. 

Джерелами фiнансування кредиту є: грошовi кошти юридичних та 
фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв), іноземних держав, мiжнародних 
фiнансових органiзацій, центральних та провiдних комерційних банків. 
Фінансові ресурси, залученi шляхом використання державного кредиту, 
спрямовуються до державного бюджету, центрального банку або державного 
цiльового фонду для фiнансування визначених програм. Залученi кошти 
використовуються на умовах позики (платності, повернення, забезпечення 
тощо). 

Мобiлізація ресурсiв за умов державного кредиту передбачає 
використання різних форм. Вибiр форм i методів кредитування здійснюється 
державними органами управління в процесi визначення умов кожної 
конкретної позики. При цьому враховуються як iнтереси держави, так i 
кредиторів. У світовій практицi використовуються рiзні підходи щодо 
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кредитування, які враховують певнi конкретні ситуацiї. 
До основних форм державного кредиту належать: 
1) державні позики, що надаються на пiдставі кредитних угод; 
2) позики, якi залучаються державними органами управлiння шляхом 

емiсії та розміщення державних боргових цінних паперів; 
3) держані гарантії, що надаються урядом підприємствам і установам з 

метою залучення кредитних ресурсів; 
4) вклади громадян в ощаднi банки країни; 
5) іншi форми. 
Формування та нагромадження внутрiшнього та зовнiшнього 

державного боргу є органічною складовою функцiонування економік 
переважної більшостi країн світу, потужним важелем макроекономiчного 
регулювання та iнструментом реалізації економічної стратегії. На жаль, в 
Україні в ході трансформаційних процесів формування державного боргу 
відбувалося значною мірою хаотично.  

Згiдно з пояснювальною запискою до проекту держбюджету на 2017 рік, 
загальні виплати за державним боргом, що мають бути здiйснені у 2017 році 
за рахунок коштів держбюджету, оцінюються на рівні 240,9 млрд грн (що має 
вдвiчі бiльше, ніж на оборону та безпеку (129 млрд грн), тобто близько 
10% ВВП), з яких 70% або 168,7 млрд грн – виплати за внутрiшнім боргом та 
30% або 72,2 млрд грн складають виплати за зовнiшнім боргом. 

Враховуючи структуру державних запозичень у 2016 роцi та прогнозних 
запозичень у 2017 році, на кiнець 2017 року частка внутрiшнього боргу 
становитиме близько 33,7% від обсягу державного боргу, а частка 
зовнiшнього боргу – близько 66,3%. 

На нашу думку, боргова полiтика України потребує значного 
удосконалення шляхом полiпшення її нормативно-інституційного 
забезпечення, розширення спектру iнструментів та кола завдань та 
пріоритетів. 

 

 

Рис. 1. Зовнішній борг України 
Важливою перешкодою налагодженню належної стратегiчної 
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ефективності боргової полiтики в Україні є вiдсутність цілiсної системи 
законодавчого забезпечення обслуговування i погашення державного боргу. 
Існуюче законодавче поле не вiдповідає потребам поглиблення ринкового 
реформування основ макроекономiчної полiтики та функціонування 
фінансових ринкiв і їх інституційного забезпечення, має несистемний 
характер. Законодавчого врегулювання потребують система управлiння 
державним боргом, підвищення координованості дій центральних органів 
виконавчої i законодавчої влади та визначення прiоритетів розвитку 
економіки та напрямкiв використання коштiв від додаткових запозичень. 

Отже, проблема державного боргу є актуальною для України,а тому 
потребує реалiзацію заходів для проведення ефективної бюджетної полiтики, 
держави, що безпосередньо впливає на розмiр державного боргу і 
стабільність державних фiнансів України. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
За сучасних умов економічного розвитку України іпотечне кредитування 

є одним із факторів поліпшення якості життя населення, підвищення 
інвестиційної привабливості фінансового ринку. Це зумовлено тим, що 
іпотечне кредитування стимулює інвестиційні процеси, створює умови для 
цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей економіки, 
істотно впливає на зайнятість населення, зменшуючи рівень безробіття, 
підвищує забезпеченість українських громадян житлом, а отже, і їхній 
добробут, розв’язує низку соціальних проблем та сприяє поглибленню 
ринкових перетворень. Іпотечний кредит є самостійним інститутом ринкової 
економіки, одночасно він сприяє виникненню і розвитку інших складових 
ринкової інфраструктури. 

Іпотека як сукупність економіко-правових відносин, які виникають між 
суб'єктами господарювання із приводу забезпечення виконання боргового 
зобов'язання нерухомим майном, є лише частиною фінансово-економічної 
сутності іпотечного кредитування, оскільки забезпечує організацію 
інвестиційного процесу за наявності застави об'єкта нерухомого майна. Сам 
же іпотечний ринок виникає не з появою іпотеки як застави нерухомості, а з 
появою іпотечного капіталу та в умовах подальшого розвитку товарно-
грошових відносин перетворюється в особливу сферу фінансових відносин 
[1, c. 36]. 
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На вітчизняному ринку іпотечне кредитування досі не отримало 
належного розвитку. Так, частка іпотеки у ВВП становить менш ніж 1%, тоді 
як Світовим банком для країн середнього рівня розвитку цей показник 
встановлено на рівні 25% ВВП. У цілому по Євросоюзу цей показник 
оцінюється на рівні більше 52%, у США – більше 76% [2, с. 327]. 

Сучасна модель українського ринку іпотеки характеризується 
наступними факторами [2, c. 329]: 

− переважно банківська модель іпотечного фінансування; 
− домінування кредитних банківських інструментів; 
− відсутність спеціалізованих інститутів іпотечного ринку, гарантійних 

фондів іпотечного страхування ринкового фінансування, певної 
інфраструктури; 

− неможливість використання інструментів фондового ринку щодо 
іпотечного рефінансування.  

Аналіз динаміки наданих іпотечних кредитів засвідчує коливання їх 
абсолютних обсягів, що обумовлено значними ризиками цих операцій при 
обмеженому обсязі платоспроможного попиту (табл.1). Величезний розрив 
між середніми доходами українців і вартістю житла не залишає жодних 
шансів на купівлю житла без довготривалих накопичень або без 
кредитування.  

Аналіз табл. 1 свідчить, що з початку 2011 р. до початку 2014 р. 
абсолютні обсяги іпотечних кредитів неухильно зменшувались. У 2015-
2016  рр. спостерігається певне зростання іпотечного кредитування, проте це  
Обумовлено значним зростанням офіційного курсу національної валюти і 
великою часткою іпотечних кредитів в іноземний валюті в структурі 
іпотечного портфелю. Частка валютних кредитів у портфелі іпотечних 
кредитів сягає більше 70% [3]. 

Таблиця 1 
Іпотечні кредити фізичних осіб у кредитному портфелі банків [3] 

 
Показник 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Кредити, надані 
фізичним особам, 

млн. грн. 
209538 201224 187629 193529 211215 174869 

Іпотечні кредити, 
млн. грн. 110725 97431 63158 56270 72156 60215 

Частка іпотечних 
кредитів у кредитах, 
наданих фізичним 

особам,% 

52,8 48,4 33,7 29,1 34,2 34,4 

Іпотечні кредити, 
надані у валюті, млн. 

грн. 
87817 72008 40445 35691 53331 42793 

Частка іпотечних 
кредитів у валюті в 
портфелі іпотечних 

кредитів,% 

79,3 73,9 64,0 63,4 73,9 71,06 



204 

Основними причинами, що призвели до такої ситуації на ринку 
іпотечного кредитування належать: зростання обсягів проблемної 
заборгованості банків, що не дозволило відновити обсяги банківського 
кредитування до попереднього рівня, зниження платоспроможності 
населення, зменшення обсягів операцій на ринку нерухомості та падіння 
вартості заставного майна.  

Відсоткові ставки за іпотечним житловим кредитуванням на вторинному 
ринку на перше півріччя 2016 р. становили в середньому 24,4% ефективної 
банківської ставки (вираз усіх кредитних платежів, що містяться в умовах і 
тарифах кредитного договору) [2, с. 330]. Зазначимо, що існує великий попит 
на іпотечні кредити, але у зв'язку з відсутністю у банків довгострокових 
кредитних продуктів з прийнятною для середньостатистичного українця про-
центною ставкою, кількість наданих іпотечних кредитів поки є невеликою. 

Національний іпотечний ринок має ряд проблем. Основними 
стримуючими факторами подальшого розвитку іпотечного ринку в Україні  
можна виокремити наступні [2, c. 330]: 

− ризики іпотечного кредитування (валютний, кредитний, ризики 
ліквідності та зміни процентних ставок тощо); 

− недостатній рівень розвитку нормативно-законодавчої бази: 
− недостатня прозорість участі у відкритих торгах; 
− конфлікт інтересів кредитора та позичальника тощо; 
− недостатній рівень технічного забезпечення процесу іпотечного 

кредитування; 
− відсутність довгострокових ресурсів фінансування іпотеки; 
− недосконалість механізму фінансування первинного ринку 

нерухомості та реєстрації майнових прав на нерухоме майно; 
− складність процедур оцінки предмета іпотеки (відсутність 

об'єктивних індексів зміни вартості нерухомості тощо); 
− загальна ситуація на фінансовому ринку в Україні.  
Враховуючи аналітичні результати проведеного дослідження, основними  

напрямами розвитку іпотечного ринку в Україні можна виділити: завершення 
формування нормативно-правової бази з питань іпотечного кредитування; 
створення конкуренції між банками на вітчизняному ринку, що підвищує 
привабливість самої іпотеки; активізація участі держави в іпотечному 
кредитуванні; формування сприятливих умов для залучення фінансових 
ресурсів у сферу іпотечного кредитування; зниження процентних ставок та 
збільшення термінів кредитування відповідно до іноземних стандартів. 

Іпотечне кредитування може стати одним з чинників             
соціально-економічному розвитку України, оскільки, по-перше, є 
ефективним інструментом об’єднання фінансового ринку з ринком 
нерухомості, що сприятиме капіталізації ресурсів, а по-друге, сприяє 
розвитку ринку нерухомості, вирішенню житлової проблеми, підтримці 
соціальної стабільності.  
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UKRAINE’A FOREIGN TRADE 

 
  Foreign trade is nothing but trade between the different countries of the 

world. It is also called as International trade, External trade or Inter-Regional trade. 
It consists of imports, exports and entrepot. The inflow of goods in a country is 
called import trade whereas outflow of goods from a country is called export trade. 
Many times goods are imported for the purpose of re-export after some processing 
operations. This is called entrepot trade. Foreign trade basically takes place for 
mutual satisfaction of wants and utilities of resources. 
  Foreign trade brings countries closer. It facilitates transfer of technology and 
other assistance from developed countries to developing countries. It brings 
different countries closer due to economic relations arising out of trade 
agreements. Thus, foreign trade creates a friendly atmosphere for avoiding wars 
and conflicts. It promotes world peace as such countries try to maintain friendly 
relations among themselves. 
  Starting in 1994, Ukraine has decreased its trade with other countries. 
Despite the  adverse development, foreign trade significantly influences domestic 
production and is viewed as an important contributor to growth in the future. 
  Ukraine exports products to 140 countries of the world. Its main export 
products are ferrous metals and metal products, engines, transport and mechanical 
equipment, chemicals, and vehicles. Top import items include mineral products, 
automobiles, transportation equipment, chemicals, and textiles. Ukraine relies 
heavily on trade, particularly with the other former Soviet republics, although not 
nearly as much as it had a 15 years ago. Inter-republic trade accounted for 73% of 
its total imports in 1988 and 85% of its total exports. In 1991, imports from the 
other republics equaled 26% of GDP and exports to them amounted to 25% of 
GDP. However, trade with former USSR states has since rebounded, with Ukraine 
taking in 59% of its imports from them and selling 33% of its exports to them in 
2000. 
  Merchandise trade remains a major part of Ukrainian foreign trade 
comprising about 80% of exports and about 90% of imports. Recently economists 
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in Ukraine were trying to find out the factors, which could explain the movements 
of trade flows. At CASE, for example, a quantitative analysis has been produced 
based on the results of econometric modeling of the general trade flows. As in 
previous works, we have attempted to use modern theory and practice of 
international trade modeling. 
  Negative trends in Ukrainian merchandise exports are caused by adverse 
developments in a few export-oriented Ukrainian industries. All of these were 
developed in the times of Soviet Union, according to the ‘central planning’ system 
of intra-economic relations of Soviet Union. It is known that ‘Gosplan of the 
USSR’ did not always consider true economic costs for the development of the 
economy (many studies reveal that it had underestimated transportation costs as a 
result of low costs of energy). After the collapse of Soviet Union Ukrainian 
enterprises lost a source of cheap energy and had to cut their transportation costs. 
  Foreign trade forms an essential part of economic activity in Ukraine. Its 
share is estimated at a level of 40%-45% of the official GDP. Therefore, the issue 
of modeling of this part of economy has been of great necessity for those, who 
were trying to develop a model of the Ukrainian economy. Besides, one needs a 
tool that would help to quantify the impact of exchange rate and taxation policies 
as well as trade regulations on the behavior of foreign trade agents 
  In 2016, the foreign trade deficit in goods in Ukraine increased to 2.886 bln 
USD, against the trade balance surplus at 610.7 mln USD in the previous year, 
reported the State Statistics Service of Ukraine on February 14. 
  In particular, last year the exports of commodities from Ukraine totaled 
36.363 bln USD, down 4% compared with the results in 2015. The import volumes 
of goods to Ukraine totaled 39.249 bln USD, up 4.6%. The export-import coverage 
ratio reached 0.93 (in 2015 – 1.02). Ukraine provided foreign trade operations with 
partners from 226 countries. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МВФ 
 
У сучасних умовах глобалізованого фінансового простору МВФ, як 

наднаціональна фінансова організація, відіграє важливу роль у процесі 
перерозподілу міжнародних фінансів, метою її є сприяння мiжнародному 
валютно-фiнансовому спiвробiтництву, пiдтримка рiвноваги платiжних 
балансiв країн-членiв, регулювання курсiв валют, надання кредитiв країнам-
членам та гарантування приватних позик за кордоном. 
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Проте вітчизняні вчені, такі як: І. М. Балкова, О. М. Іваницька, Г. Ю. 
Невгад [1], Я. С. Паламар, О. А. Підгірняк та І. В. Фурман [2], неоднозначно 
оцінюють роль МВФ як глобального макрорегулятора. З одного боку, 
надання МВФ кредитів країнам, постраждалим від фінансових криз, без 
сумніву, сприяє стабілізації фінансового становища у короткостроковому 
плані. З іншого боку, за весь час існування МВФ так і не спромігся розробити 
ефективних механізмів запобігання глобальним системним кризам. Заходи, 
до яких вдається МВФ, не мають стабілізаторів і не включають подальшого 
нагромадження глобальних  торговельних дисбалансів, що спричиняють 
виникнення та поширення кризових явищ [2, с. 270]. 

Метою даного дослідження є виявлення особливостей міжнародного 
кредитування МВФ для України та значення його наслідків. 

Міжнародний валютний фонд – це міжнародна національна валютно-
кредитна організація, що має статус спеціалізованої представницької 
установи Організацій Об’єднаних Націй, яка, головним чином, стежить за 
функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і 
політикою міжнародних курсів країнам-членам шляхом короткострокового 
кредитування у випадках ускладнень, пов’язаних із платіжним балансом. 

Основними механiзмами кредитування в МВФ є [3]: 
1) резервна частка (Reserve Tranche) – перша порцiя iноземної валюти, 

яку країна-член може отримати в МВФ у межах 25 % квоти; 
2) кредитнi частки (Credit Tranches) – засоби в iноземнiй валютi, якi 

країна-член може отримати понад розмiр резервної частки (у випадку її 
повного використання резерви МВФ у валютi країни досягають 100 %), 
подiляються на чотири кредитнi частки, якi становлять по 25 % квоти; 

3) домовленостi про резервнi кредити стенд-бай (Stand-by Arrangements) 
(з 1952 р.) забезпечують країнi-члену гарантiю того, що в межах визначеної 
суми i протягом термiну дiї угоди вона може, за умови дотримання 
обумовлених в угодi пунктів, безперешкодно отримувати вiд МВФ iноземну 
валюту в обмiн на національну; 

4) механiзм розширеного кредитування (Extended Fund Facility) (з 1974 
р.) призначений для надання кредитiв на бiльш тривалий перiод i в бiльших 
розмiрах стосовно квот, нiж у рамках звичайних кредитних часток; 

Україна ввiйшла до складу МВФ 3 вересня 1992 р., одночасно ставши 
членом Свiтового банку. Основнi етапи спiвробiтництва України з МВФ 
зазначено в таблиці 1. 

 
 
 
 
 
 
 



208 

Таблиця 1 
Основнi етапи спiвробiтництва України з МВФ* 

Етап 
Перiод 

проведення 
спiвробiтництва

Програма фiнансування 
Фiнансове 

забезпечення 
програми 

I 1994-1995 рр. Системна трансформацiйна 
позика (STF) 

498,7 млн. СПЗ 
(763,1 млн. дол.) 

II 1995-1998 рр. Трирiчнi програми Stand-by 1318,2 млн. СПЗ 
(1935 млн. дол.) 

III 1998-2002 рр. Програма розширеного 
фiнансування EFF 

1193 млн. СПЗ (1591 
млн. дол.) 

IV 2002-2008 рр. Попереджувальний Stand-by 411,6 млн. СПЗ (600 
млн. дол.) 

V 
2008-2010 рр. Програма Stand-by, 

затверджена 05.11.2008 р. 

11 млрд. СПЗ (16,43 
млрд. дол.), однак 
освоєно 10,6 млрд. 

дол. 

2010-2014 рр. Програма Stand-by, 
затверджена 28.07.2010 р. 

10 млрд. СПЗ (15,1 
млрд. дол.) 

VI 2015 -2018 рр. 
Програма розширеного 
фiнансування EFF, 

затверджена 11.03.2015 р. 
17,5 млрд. дол. США 

*Джерело [1, с. 15] 
На шостому етапі співпраці МВФ з Україною, котрий розпочався у 

березні 2015р., Рада Директорів МВФ прийняла рішення щодо 
чотирьохрічної програми співробітництва з Україною врамках механізму 
розширення кредитування (EFF) у розмірі 17,5 млрд. дол. США, що 
являється 900% квотою. У межах визначеної програми Україна отримала 
терміново 5 млрд. дол. США, з яких 2,7 млрд. дол. США направиться до 
Державного бюджету України. Економічна програма, що розроблена разом з 
МВФ, передбачає: 

− забезпечення фінансової стабільності; 
− зміцнення державних фінансів; 
− продовження структурних реформ. 
Таким чином,  безпосереднє фiнансування здiйснюється за допомогою 

таких механiзмiв: резервний транш (перевищення квоти країни в МВФ над 
«скоригованою» сумою її валютних коштiв, що знаходяться у Фондi на 
рахунку загальних ресурсiв); кредитнi траншi (МВФ надає кредити у виглядi 
чотирьох траншiв, кожний з яких дорiвнює 25% квоти). Слово «транш» 
(франц. tranche) означає «частина, сегмент» i вiдображає той факт, що 
держави-члени МВФ запозичують засоби з своїх квот певними порцiями. 
Запозичення з резервного траншу в межах 25% квоти даної країни, можуть 
проводитися майже автоматично. Проте запозичення засобiв чотирма 
кредитними траншами, кожний з яких рiвний 25% квоти позичальника, 
допускаються тiльки при дотриманнi певних умов. 

Слід зазначити, що вплив наданих міжнародних валютно-фінансових 
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траншів і співпраця України з МВФ має як позитивні так і негативні 
наслідки. Серед позитивних є такі: створення достатніх валютних резервів 
задля повернення кредитів та відсотків за них, підвищення рівня 
конкірентноспроможності національної економіки, сприяння підвищенню та 
удосконалення банківської та грошово-кредитної системи держави та 
підвищення рівня кредитного рейтингу країни на світовому фінансовому 
ринку. До недоліків доцільно віднести: створення фінансової залежності 
країни від зовнішніх ресурсів та збільшення зовнішнього боргу держави, 
зменшення реального доходу населення. Крім того отриманий 
стабілізаційний кредит ще не виплачений, а Україна знову потребує нового 
кредиту. 

Отже, у ході даного дослідження було виявлено, що співпраця України з 
МВФ має як позитивні так і негативні сторони, проте, нажаль, для того, щоб 
погасити заборгованості перед МВФ, Україна змушена брати все нові і нові 
кредити у досить великих розмірах, у зв’язку з цим фінансовий борг країни 
нагадує фінансову піраміду. Крім того за рахунок запозичених зовнішніх 
коштів економіка розвиватись не може та досягти за короткий 
чотирьохрічний термін структурних реформ неможливо. Держава не може 
сподіватись на одночасне вирівнювання платіжного балансу саме через 
фінансову позику, бо стійкого економічного зростання можна досягти  лише 
за наявності позитивного зовнішньоторгівельного сальдо та міцного 
вітчизняного виробника. 
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РОЛЬ ПОДАТКІВ В СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

УКРАЇНИ  
 

 В наш час економічна ситуація в країні примушує звернути увагу на 
ефективність управління державними фінансами. В центрі уваги знаходиться 
процес оподаткування. Відомо, що податки є важливим інструментом 
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державного регулювання доходів платників, інвестицій, нагромадження 
капіталу, ділової активності, сукупного споживання та інших важливих 
чинників цілісності, стабільності та розвитку суспільства. 

Проблемам прямого оподаткування присвячена велика кількість 
публікацій як в наукових виданнях так і у періодичних, над ними працюють 
такі економісти як Василик О.Ю., Опарін В.М., Суторміна В.М. 

Структура податкової системи України підтверджує ту закономірність, 
з якою випливає, що в умовах низького рівня податкової культури, 
недосконалості фіскального законодавства і роботи податкових служб 
прослідковується поступове зменшення долі прямих податків. Тому, що це в 
свою чергу призводить до появи фактів ухилення від сплати податків 
суб’єктами господарювання і призводить до розвитку тіньової економіки, що 
є негативним фактором в економіці країни. 

Будь-які податки, зокрема й прямі, можуть здійснювати різноманітний 
вплив на господарську діяльність суб’єктів господарювання. З одного боку 
вони можуть сприяти розширенню сфери діяльності підприємства та 
активізації його роботи, з іншого – можуть стримувати ділову активність та 
обмежувати поле дій. 

У формуванні державного бюджету важливу роль відіграють саме 
податкові надходження.  В підтвердження цьому наведемо такі дані, щодо 
виконання Зведеного бюджету України за 2016 рік податкові надходження 
дорівнюють 733 909,8 млн. грн., що складає 93 відсотка від загального обсягу 
доходів бюджету (782 748,5 млн. грн.) [1]. Найбільш ресурсоформуючими 
серед податкових надходжень є дохід від трьох основних податків: податку 
на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб і податку з прибутку 
підприємств (рис. 1). В порівняні з 2015 роком податкові надходження 
дорівнювали 610 338,3 млн. грн., від загального обсягу доходів бюджету (652 
031,0 млн. грн.) [1].  

Аналізуючи ці дані можна зробити висновки, що однією з причин 
нестабільності економіки України є недосконалість податкового 
законодавства. Це високі податки, вони є гальмом ринкових перетворень в 
країні, оскільки значна частина доходів підприємств поглинається під тиском 
“податкового пресу”.  

 

 
Рис 1.  Доходи зведеного бюджету України за 2015-2016 роки[1]. 
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Хоча податки є не єдиним джерелом надходжень до бюджету, крім них 
законодавство виділяє ще збори, неподаткові надходження, благодійні, 
добровільні внески, саме податки визначають стабільність у надходженнях 
до бюджету, яка є необхідною для формування планів бюджету на наступні 
роки та прогнозування можливих змін. Крім того, роль податків, як джерела 
доходів Державного бюджету, може визначати політику формування доходів. 
Так, податкові надходження можуть слугувати основним джерелом доходів 
до Державного бюджету, таким чином забезпечуючи стабільну дохідну базу, 
адже податки, на відміну від позик, поверненню не підлягають. 

Отже закономірне, а не штучне підвищення прямих податків може бути 
забезпечене тільки внаслідок загальної зміни економічної ситуації в країні, а 
саме економічного піднесення. Ефективна податкова система забезпечує в 
цілому можливості держави щодо формування необхідного обсягу коштів 
для реалізації соціальних програм, підвищення життєвого рівня населення, 
підтримання національного бізнесу. Вдале використання дієвих заходів щодо 
податкового регулювання, на базі зарубіжного досвіду, дозволить 
сформувати необхідні передумови для прозорості господарської діяльності, 
що наразі знаходиться в тіні, зрівняння податкового навантаження серед 
населення із різним рівнем доходу та в цілому для забезпечення добробуту в 
Україні. 
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ  
  
Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні будь-якому 

суспільству. Причиною цього є очевидний вплив податків на доходи і 
витрати платників при недостатньому усвідомленні ними вигод від 
споживання суспільних благ, що фінансуються за рахунок податкових 
платежів. 

Під уникненням податків розуміють механізм мінімізації податкових 
зобов'язань законним шляхом з використанням податкових лазівок. На 
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відміну від нього, ухилення трактується як приховування податкової бази 
і/або надання в податкові органи завідомо хибної інформації. 

В Український економічній енциклопедії під ухиленням від сплати 
податків розуміється сукупність легальних і незаконних способів 
приховування доходів від оподаткування.  

Можна систематизувати за такими напрямами [1, с.45]: 
•  моральні (морально-психологічні); 
•  політичні;  
•  економічні; 
•  техніко-юридичні. 
Моральні (морально-психологічні) причини в основному криються у 

відсутності спільності й неупередженості податкового закону, що викликає у 
платників податків неповагу до нього й, як наслідок, тягне до його 
руйнування. 

Політичні причини підштовхують платника податків до відхилення 
сплати податків тоді, коли податки починають використовуватися державою 
не тільки для покриття своїх видатків, тобто забезпечення свого 
функціонування, а ще і як інструмент соціальної й економічної політики. Це 
проявляється у тому, що держава підвищує податки на деякі галузі 
виробництва з метою зменшити питому вагу даних галузей економіки й 
знижує податки для інших галузей, більш перспективних або 
слаборозвинених і більш корисних для їхнього найшвидшого розвитку. У 
такій ситуації підприємства тих галузей, податки для яких підвищені, 
намагаються ухилитися від сплати податків з метою збереження 
підприємства й галузі в цілому на колишньому рівні. 

Економічні причини, що викликають прагнення платника податків від 
сплати податків, можна розділити на два види [2, с.78]: 

- податки, які залежать від фінансового стану платника (збиток, 
банкрутство підприємства); 

- причини, породжені загальною економічною кон'юнктурою 
(економічні кризи в державі). 

Техніко-юридичні причини викликані недосконалістю юридичної 
техніки податкового законодавства й криються в складності податкової 
системи, що перешкоджає ефективності податкового контролю й створює 
платникові податків можливості для уникнення сплати податків. 

Як наслідок все це призводить до ухилення від оподаткування, в 
результаті чого  утворюється тіньова економіка. Основними причинами, що 
сприяють посиленню і росту тіньового сектора економіки на сучасному етапі, 
є високе податкове навантаження і його нерівномірний розподіл, 
непрозорість і нестабільність податкового законодавства, корупція в 
державних органах, відсутність повноцінного ринкового середовища, 
непрозора приватизація, втручання владних структур у діяльність 
господарюючих суб'єктів, неефективність захисту права власності. 
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У разі ухилення від сплати податків платник податку може бути 
притягнутий до відповідальності в таких випадках [2]: 

1) ухилення від сплати податку, іншого обов'язкового платежу. 
2) заниження об'єкта оподаткування; 
3) несвоєчасної сплати податку, іншого обов'язкового платежу; 
4) неподання (несвоєчасного подання) податкових декларацій, 

розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення податків, 
обов'язкових платежів до податкових органів; 

5) неподання (несвоєчасного подання) до банку платіжних доручень на 
сплату податків, інших обов'язкових платежів; 

6) недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що 
використовуються для отримання доходів тощо. 

Перша група податкових правопорушень трапляється найчастіше і є 
найнебезпечнішою. Суть їх полягає у невиконанні чи неналежному 
виконанні платником податку обов'язків перед бюджетом. Проте суспільна 
небезпека цього правопорушення не зводиться лише до недоотримання 
бюджетом коштів і зростання дефіциту бюджету. Крім того, недоплата 
податку однією особою покривається за рахунок інших платежів: державі 
доводиться збільшувати ставки чи встановлювати нові види податків; 

З 1 січня 2001 р. в Україні діє спеціальний Закон, який встановлює 
перелік санкцій за порушення податкового законодавства - “Про порядок 
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. 

До фінансових санкцій належать: пеня; штрафи; примусове стягнення 
[3]. 

Засоби попередження ухилень від сплати податків доцільно 
впроваджувати за такими напрямками: 

•  перегляд системи відповідальності в податкових правовідносинах; 
•  впровадження господарсько-правових засобів попередження ухилень 

від сплати податків спрямованих на посилення ролі банківських установ у 
процесах контролю за сплатою податків; 

•  акцентування діяльності господарських судів на попередженні ухилень 
від сплати податків. 

З уникненням від сплати податків можна боротись шляхом зменшення 
податкових пільг і лазівок, оскільки проблема ухилення від оподаткування є 
найбільш гострою. 

 Таким чином, щоб зменшити масштаби ухилення від податків та 
уникнення їх сплати, необхідно ретельно налаштувати податкове 
законодавство на потреби забезпечення його прозорості і відвернення 
податкової дискримінації, підвищити ймовірність виявлення фактів 
ухилення, і насамперед шляхом аналізу діяльності посередників, чиї операції 
сьогодні знижують у багато разів граничні витрати ухилення для платників 
податку. На практиці потрібно не збільшувати кількість перевірок і розміри 
штрафів, а вдосконалювати демократичні інститути, активізувати боротьбу з 
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корупцією. Ще одним із шляхів мінімізації цієї проблеми являється 
виховання у платників патріотичних почуттів щодо обов’язку утримувати 
державу завдяки сплати ними податків в обмін на суспільні блага. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

В сучасній міжнародній економічній системі ні один значний процес не 
проходить без участі транснаціональних корпорацій (ТНК). Вони беруть 
пряму та непряму участь в світовому політичному процесі, виступають 
основною силою, яка формує сучасність та майбуття світу. ТНК - це 
безпосередні учасники всього спектру світогосподарських зв’язків, 
«двигуни» світової економіки. Актуальність цієї теми визначається 
практичним значенням транснаціональних корпорацій в міжнародних 
економічних відносинах, а також обумовлена зростаючою роллю ТНК в 
процесі міжнародного руху капіталу. Транснаціональні корпорації 
забезпечують розвиток виробництва, встановлюють ціни на ринках. Не 
дивно, що бюджет найкрупніших корпорацій може перевищувати бюджет 
деяких країн.  

Дослідженням значення та ролі ТНК в міжнародних економічних 
відносинах у своїх працях займались такі вчені - економісти як Якубовський 
С. О., Руденко Л. В., Рокоча В. В., Плотніков О. В., Новицький В. Є., 
Хорошун О. Б., Шевченко В. Ю., Кудирко Л. І. та інші. 

Процеси глобалізації, що відбуваються в останні кілька десятиліть в 
світі та відображаються в стрімкому розвитку транснаціональних корпорацій 
і розповсюдженні їхнього економічного впливу на світову спільноту, 
вражають своїм охопленням, кількісними та якісними масштабами, впливом 
на сучасну систему міжнародних економічних відносин. При цьому ТНК є 
ініціаторами та двигунами змін в цій системі. Вони формують нові 
відносини, змінюючи їхні форми. Найбільш загальною причиною 
виникнення ТНК слід вважати інтернаціоналізацію виробництва та капіталу 
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на основі розвитку продуктивних сил, що перетинають національні кордони. 
Вивіз капіталу – найважливіший фактор у формуванні і розвитку 
міжнародних корпорацій. Також не менш важливою причиною виникнення 
ТНК стало бажання отримати надприбутки. Економічна ефективність 
обумовлюється масштабною кількістю виробництва в багатьох галузях, адже 
необхідність утримати позиції на ринку сприяє концентрації виробництва і 
капіталу в міжнародному масштабі. У глобальному масштабі комерційна 
транснаціоналізація, концентрація та поглиблення спеціалізації означають 
оптимізацію процесів виробничого використання ресурсів - як природних, 
енергетично-сировинних, так і трудових, капітальних [1, с. 170]. Можна 
стверджувати, що закони конкуренції та узгоджена з інтересами суспільства 
логіка максимізації прибутку об’єктивно сприяють зниженню витрат, 
усуненню управлінського паралелізму та кращій організаційній 
структуризації виробництва в системі господарської діяльності ТНК. Вони 
відіграють важливу структуро-формувальну роль у процесі розвитку 
міжнародних економічних відносин. Йдеться передусім про розширення та 
поглиблення між- та внутрішньо-фірмового поділу праці, що забезпечується 
широкою базою кооперації між окремими ланками ТНК та спеціалізованими 
великими підприємницькими структурами [3, с. 156]. Ми вважаємо, що 
специфічна особливість транснаціональних корпорацій полягає у тому, що 
вони мають можливість враховувати потреби світового ринку і в значній мірі 
формувати попит на свою продукцію до початку її виробництва. Сучасні 
ТНК виступають основним структурованим чинником світової економіки. Їх 
вплив обумовлюється:  

− активною інноваційною діяльністю через значні фінансові 
можливості;  

− широким використанням конкурентних переваг різних країн світу;  
− технологічним лідерством;  
− максимально можливим використанням переваг інтернаціоналізації, 

зниженням витрат за рахунок переваг внутрішньокорпоративного ринку, 
побудованого з використанням трансфертних цін [2, с. 253]. 

Діяльність транснаціональних корпорацій тісно пов’язана з інтересами 
держав їхнього походження. Як правило, цілі країн походження провідних 
транснаціональних компаній мають яскраво виражене національно-
егоїстичне фарбування, а саме: забезпечення високого рівня життя своїх 
громадян і зміцнення сили й авторитету своєї держави на світовій арені. На 
нашу думку, такі транснаціональні корпорації впливають не тільки на 
міжнародні відносини, а й на стан міжнародної безпеки, тому що вони 
сприяють розвитку взаємозалежності різних держав. В умовах соціальної 
глобалізації агресія країн, пов’язаних між собою системою 
транснаціональних компаній по відношенню одна до одної, є неможливою чи 
принаймні невигідної. 

Таким чином, транснаціональні корпорації перетворюються в двигуни 
економічного росту, оскільки вони створюють найкращі умови для розкриття 
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можливостей підприємництва, розвитку передової технології і росту 
кваліфікації робочої сили. ТНК виступають одним з найважливіших чинників 
прискорення розвитку приймаючих держав і регіонів, оновлення 
інфраструктури, забезпечення зайнятості і рішення соціальних проблем.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ 

ТА НОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
 

 Формування валютної системи в Україні безпосередньо пов’язане з 
процесами розбудови української держави та реформуванням її економіки. В 
умовах колишнього СРСР в Україні існувала державна монополія на 
зовнішньоторговельну діяльність і державна валютна монополія. Валютний 
ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (ЗЕБ) СРСР.  

Сучасна валютна система України почала формуватися одночасно з 
формуванням національної грошової системи, складовою якої вона є. 
Починаючи з 1991 р. були сформовані деякі правові норми щодо організації 
валютного регулювання і контролю в Україні: установлено ліцензування 
НБУ комерційних банків на здійснення операцій в іноземній валюті; 
дозволено НБУ купувати і продавати іноземну валюту, представляти 
інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн та у 
міжнародних валютно-фінансових органах; зобов’язано НБУ організувати 
накопичення та зберігання золотовалютних резервів. Це були перші кроки до 
перетворення НБУ в центральний орган валютного регулювання країни, що 
започаткували перший етап розбудови валютної системи [1]. 

Валютна система України, на сьогоднішній день, являє собою 
систему організації валютних відносин країни з іншими країнами і 
міжнародними фінансовими організаціями, побудована на 
національному законодавстві з урахуванням норм міжнародного 
права. 

Питаннями щодо становлення та розвитку національної валютної 
системи з усіма похідними займалися багато українських вчених, таких як : 
Боринець С., Дзюблюк О. , Філіпенко А., Козик В., Мальчинський А. Однак, 
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окремі аспекти організації валютних відносин і до тепер залишаються 
нез’ясованими. Тому, метою дослідження виступає аналіз сучасного стану 
валютної системи України з усіма проблемними аспектами функціонування, 
а також її роль у міжнародних валютних відносинах та розробка конкретних 
пропозицій щодо її удосконалення. 

Слід розглянути основні роки, які стали  переломними у розвитку 
валютної системи саме України. Це період з 2008-2014рр. процеси 
становлення і розвитку валютної системи супроводжувалися глибокою 
економічною кризою.  

Саме в ці роки відбулося значне скорочення обсягів виробництва, висока 
інфляція, низька якість продукції, безробіття, необхідність структурної 
перебудови виробництва – всі ці проблеми потребували великих грошових 
ресурсів. З одного боку дефіцит державного бюджету як наслідок 
економічної кризи призвів до відсутності державних коштів, з іншого – 
низький рівень доходів основної маси населення не дав змоги в достатній 
мірі залучити кошти громадян. У зв’язку з цим різко загострилося питання 
ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової 
складової [2,с.56]. 

Беручи до уваги останні 2015-2016рр., можна сказати, що відбуваються 
зрушення. У 2015р. відбулися кроки до стабілізації гривневого курсу при 
здійсненні валютних операцій було удосконалено систему правового 
валютного регулювання, зокрема дія постанови НБУ №124 від 26.11.2015 
року, яка закріпила заборону банкам здійснювати купівлю іноземної валюти 
за рахунок коштів у гривні, залучених клієнтами у формі кредиту посприяла 
покращенню та відновленню ефективної діяльності міжбанківських 
валютних операцій [3]. 

У жовтні 2016 року Національним банком України планувалося 
запустити в промислову експлуатацію нове програмне забезпечення для 
роботи на безготівковому валютному ринку - «Систему підтвердження угод 
на міжбанківському валютному ринку України». 

Нова система розрахована була на проведення операцій з купівлі-
продажу іноземної валюти та банківських металів. 

У Національному банку назвали чотири риси нового програмного 
забезпечення: 

- можливість експлуатації / встановлення АРМ на мережевому диску - 
BDE при роботі АРМ не використовується; 

- можливість реєстрації в системі за замовчуванням чотирьох робочих 
місць з розподілом повноважень по роботі з внутрішніми угодами, 
міжбанківськими угодами; 

- використання поштової скриньки ZBIG @ U1H0 замість PRVU @ 
U1H0 для роботи банків, що працюють в режимі offline [4]. 

Програма до цього часу ще не була запущена. Можливо це пов’язано з 
рядом проблем, які спонукають до вирішення наступних завдань: 
прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабільності 
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та інтегрування України не до ЄЕП, а до Євросоюзу; приведення у 
відповідність умов кредитування України до умов міжнародних фінансових 
інститутів;  спрямування ресурсів на забезпечення економічного розвитку; 
зростання структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього 
ринку та припинення практики їх використання для фінансування поточних 
витрат; мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових 
ресурсів; дотримання економічного обґрунтування і загально визначених 
меж і рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв 
платоспроможності держави; залучення альтернативних зовнішніх джерел 
фінансування міжнародних фінансових відносин України [2, с. 57]. 

Отже, на сьогодні в Україні існує ряд проблемних завдань пов’язаних з 
функціонуванням валютної системи, які потребують швидкого та 
ефективного вирішення, для підвищення шансів ефективності її розвитку в 
майбутньому. Правильне впорядкування валютної системи має вирішальне 
значення для нормального функціонування валютного ринку, як і всередині 
держави,так і на міжнародному рівні. Тому, державним органам слід 
звернути увагу на проблемні напрямку розвитку валютної системи та 
посприяти їх усуненню. 
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ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 
З початку 2016 р. економіка України мала ознаки стабілізації, що 

потребувало забезпечення досягнення її стійкого зростання прискореними 
темпами у стратегічній перспективі. Проте реалізовувати це завдання було 
складно в умовах обмежених бюджетних можливостей. З одного боку, 
варіант швидкого інфляційно-девальваційного нарощення доходів бюджету, 
що мав місце у 2015 р., надалі є політично неприйнятним. Тому в 
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подaльшому слід досягати неінфляційного розширення бази оподаткування 
без посилення податкового навантаження на сумлінних плавників подaтків. З 
іншого боку, необхідність фіскальної консолідації обумовлена значним 
борговим навантаженням на бюджет. Тaким чином, необхідно зосередити 
увагу на податкових механізмах відновлення сталого соціально-економічного 
розвитку держави. 

Перспективне бачення напрямів реформування податкової системи в 
Україні викладено в Угоді про асоціацію з ЄС та Стрaтегії сталого розвитку 
«Україна-2020» Президента України. Рекомендаційні заходи наведені в 
документах урядової співпраці з МВФ. Прогрес виконання завдань 
податкової реформи наразі визначено на рівні 83 %, але за результатами 
щомісячного опитування дослідницькою компанією «TNS» на замовлення 
Проектного офісу Національної ради реформ 72 % громадяни вважають що, 
змін немає, що свідчить про те, що за підсумками 2015 р. громадяни не 
відчули їх позитивного ефекту [5, с. 200]. 

Протягом останніх років можна відзначити наступні тенденції у 
податковій сфері. 

Посилення ролі непрямого оподаткування: так, якщо у 2015 р. відносно 
2014 р. податкові надходження до Зведеного бюджету Укрaїни зросли на   
38,1 %, то непрямі податки – на 47,2 %. Таким чином, питома вага непрямих 
податків у структурі податкових надходжень збільшилася з 53,5 % у 2014 р. 
до 57,0 % у 2015 р. Прискорене зростання непрямих податків у 2015 р. 
відбулося під впливом інфляційного (податки з вироблених в Україні товарів 
– ПДВ та aкциз) та девальваційного процесу (податки з ввезених в Україну 
товарів – ПДВ, акциз та ввізне мито), а також завдяки запровадженню у   
2015 р. тимчасового імпортного збору. На 2016 р. частка непрямих податків 
заплановaна на рівні 56,7 %. Перенесення оподаткування на споживання є 
загальноєвропейським трендом з метою збільшення частки доходів та 
прибутків у розпорядженні платників податків [3].  

Варто зазначити, що ставки оподaткування в Україні є одними з 
найнижчих в ЄС (за виключенням невеликих країн), а отже найбільш 
конкурентоспроможними.  

Вітчизняні ставки ПДФО та податку на прибуток підприємств по 18 % – 
найнижчі в Європі. Так, наприклад, у Ірландії податок на прибуток 
підприємств лише 12,5 % компенсується вищими ставками ПДФО (до 48 %) 
та ПДВ (23 %). У Словенії менший податок на прибуток (17 %) 
компенсується ПДФО майже до 50 % та ПДВ (22 %) [6].  

Зниження навантаження на фонд оплати праці надає певні ознаки 
детінізації економіки. З анексією Криму та окупацією Донбасу надходження 
внеску не скоротилися і стaновили в 2015 р. 185,7 млрд грн, що на            
4,6 млрд грн. або на 2,5 % більше показника 2014 р. (181,1 млрд грн). З     
2016 року при зниженні ставки сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування вдвічі (з усередненого 
41 % до 22 %) та скасуванні 3,6 % утримання з працівника, надходження 
формально скоротилися лише на чверть.  



220 

В Україні триває активне впровадження найкращого європейського 
досвіду у податковій сфері, зокрема під егідою Угоди про асоціацію України 
та ЄС а також рекомендацій МВФ, особливо при модернізації роботи 
митниць та реформи бюджетної децентралізації. 

Економічний занепад, у зв’язку з військовими діями на сході України 
зумoвив зменшення податкових надходжень до бюджету. Відбулося значне 
вимушене зростання видатків на соціальний захист та обороноздатність 
країни, які за мирних умoв могли бути спрямовані на соціальну підтримку 
громадян.  

Станом на 01.01.2017 органами ДФС забезпечено фактичних 
надходжень податків і зборів (обов`язкових платежів): 

- ГУ ДФС  – до Зведеного бюджету України склaдають 428 788,9 млн. 
грн., з них 283 017,7 млн. грн., або 66,0% – до Державного бюджету; 

- ГУ митниць ДФС -  235 301,1 млн. грн. [1]. 
Варто зазначити, що найбільшу  питому  вагу в загальній сумі 

податкових до державного бюджету  складають надходження з: 
- ПДВ iз ввезених на територiю України товарiв (181 453,3 млн. грн.);   
- ПДВ з вироблених в Українi товарiв (робіт, послуг) з урахуванням 

бюджетного відшкодування всього мобілізовано (148 458,2 млн. грн.,); 
- податок та збір на доходи фізичних осіб (59 810,5 млн. грн.); 
- акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв 

(продукцiї) (55 116,3 млн. грн.); 
- податку на прибуток підприємств (54 344,1 млн.грн.) [2]. 
Прoтягoм 2015-2018 рoків Україна пoтребує близькo 40 млрд. дoл. США 

для пoкриття «фінансoвoї діри», щo виникла внаслідoк геoпoлітичнoгo 
кoнфлікту на схoді та нераціoнальнoї екoнoмічнoї пoлітики пoпередньoгo 
керівництва країни. Україні складнo буде пoкрити фінансoві рoзриви, тoму 
співпраця з МВФ є важливим чинникoм пoдальшoгo екoнoмічнoгo рoзвитку 
країни та викoнання зoвнішніх зoбoв’язань. Співпраця з МВФ дoзвoляє 
залучити фінансoві ресурси міжнарoдних oрганізацій, від урядів інших країн 
та приватні. 

Аналіз податкової політики України свідчить про те, що в 2016 р. 
зростання податкових надходжень від внутрішніх податків на товари та 
послуги став можливим за умов розширення внутрішнього ринку та 
відповідно внутрішнього попиту в країні. Зростання обсягів надходжень від 
ПДФО та податку на прибуток підприємств стане можливим за рахунок 
розширення бази оподаткування, внаслідок зменшення рівня тіньової 
економіки. Зниження обсягів митних надходжень пояснюється зменшенням 
обсягу імпорту в Україну та повільними темпами виходу на зовнішні ринки 
[3]. 

Нa нaшу думку, oснoвним зaвдaнням рефoрмувaння пoдaткoвoї 
політики Укрaїни є певне зниження пoдaткoвoгo нaвaнтaження нa екoнoміку, 
і в тoй же чaс зaбезпечення сталої системи нaдхoджень податкових зборів. 
При цьoму різке зниження пoдaткoвих стaвoк і зaгaльнoгo рівня 
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oпoдaткувaння мoже не призвести дo oчікувaнoгo зрoстaння інвестицій і 
темпів екoнoмічнoгo зрoстaння. Звичaйнo, зниження рівня податкового 
навантаження певним чином сприятиме зрoстaнню інвестиційних 
мoжливoстей укрaїнських підприємств. 

Для вдосконалення системи оподаткування в Україні потрібно 
нормалізувати податкові надходження до бюджетів усіх рівнів та 
стабілізувати податкове законодавство. В першу чергу, для підвищення 
дoхoдів дo Держaвнoгo бюджету Укрaїни, варто підвищити пoдaтoк нa 
прибутoк для великих підприємств, адже це надaсть змoгу збільшити дoхoди 
від цьoгo пoдaтку, не зaвдaючи дoдaткoвoгo пoдaткoвoгo тягaря нa мaлий тa 
середній бізнес. 

Списoк використаних джерел: 
1. Oфіційний сайт Державнoгo кoмітету статистики України. 

[Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Oфіційний сайт Державнoї фіскальної служби України [Електрoнний 

ресурс]. – Режим дoступу:sfs.gov.ua 
3. Бюджетний щoденник на 2016 рік [Електрoнний ресурс]. - Режим 

дoступу: https://feao.org.ua 
4. Вoлoхoва І. С. Oсoбливoсті бюджетнoгo кoдексу в Україні / 

І. С. Вoлoхoва. – Oдеса: Атлант, 2015. – 233 с. 
5. Макарчук І. М. Аналіз пoдаткoвих надхoджень дo бюджету України / 

І. М. Макарчук // Екoнoмічний вісник університету. – 2017. – Вип. 28(1). – 
С. 197-202.  

6. Стратегічні пріoритети і завдання пoдаткoвoї рефoрми в Україні. 
[Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http:// www. niss.gov.ua/ 

 
Ірина Іванцова 

Науковий керівник: Далєвська Т.А., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
БАНКНОТА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

Банкноти вважаються цінним папером багатьох країн світу, тому 
вивчення їх  як елементів грошової системи є актуальним у сучасному світі. 
На сьогодні виділяють декілька основних асортиментних груп цінних паперів 
як: банкноти, бланки цінних та державних паперів; поштові марки та 
конверти; відомчі, документарні та галузеві бланки; лотерейна та білетна 
продукція; бланки документів, що прямо чи опосередковано є платіжними 
засобами; етикеткова продукція [1, c. 342].  

З кінця ХVІІІ ст. біметалічна грошова система, в якій роль загального 
еквіваленту виконували золото і срібло, змінилася монометалічною, де в 
головній ролі грошей виступало тільки золото. Проте стрімке зростання 
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економіки країн світу наштовхнулося на обмежені обсяги видобутку золота, 
якого стало не вистачати для обслуговування руху товарів. Тоді відбувся 
перехід до нової грошової системи – кредитних грошей. Швидко почала 
розвиватись кредитна система, яка зменшила необхідність в готівкових 
грошах. Банки почали випускати банкноти. Багато вчених по-різному 
трактують це поняття. Проте більшість схиляються до того, що банкноти – це 
кредитні зобов’язання, які вільно обмінювались на золото. Держава також 
стала випускати поряд з банкнотами паперові гроші, які є лише 
символічними грошима. 

За офіційними даними вперше банкноти були випущені XVII століття на 
основі переобліку приватних комерційних векселів. На відміну від векселя, 
банкнота є безстроковим борговим зобов’язанням і забезпечується 
суспільною гарантією центрального банку, який в більшості країн став 
державним. Сучасна банкнота втратила по суті обидві гарантії: не всі векселі, 
передисконтовувані центральним банком, забезпечені товарами, і відсутній 
обмін банкнот на золото. В даний час центральні банки країн випускають 
гроші строго певної вартості. Вони є необхідними національними грошима 
на всій території держави [3, c. 45]. 

Банкноти як грошовий знак виготовляли з пластику або ж паперу,  
більшості випадків прямокутної форми. Вони випускаються центральними 
банками держав і обов'язкові до прийому на всій території на одному рівні з 
монетами. 

Банкноти класифікуються, починаючи з XIX століття, за своїми  
певними особливостями на: 

- Класичні, або ж їх ще називають розмінні банкноти, що підлягають 
розміну на золото чи срібло, випуск яких можливий лише при наявності у 
емісійного банку металевого забезпечення (золотий запас банку); 

- кредитні зобов'язання, облігації, що мали за деяким винятком силу 
законного платіжного засобу: чверть податків мала бути, наприклад у Прусії 
в XIX столітті, виплачуватись у казначейських зобов'язаннях, замінених 
згодом на касові паперові гроші; 

- зобов'язання позикової каси чи державні кредитні білети, що мали як 
державні кредитні гроші силу законного платіжного засобу лише щодо 
громадських кас. Їх розмін мав проводитись у майбутньому, або імперський 
банк повинен був викуповувати за готівкові гроші; 

- звичайні паперові гроші, тобто грошові знаки з установленим 
державою примусовим курсом (законна платіжна спроможність), випущені 
нерозмінними на метал [7]. 

Банкноти були введені в обіг ще з давніх-давен. Офіційно в обіг гривня 
була випущена 2 вересня 1996 року, але самі купюри були надруковані за 
чотири роки до цього. Перше замовлення на друкування гривні було 
зроблено у Канаді в1992 році. В тому ж році були виготовлені і матриці 
банкнот. Перші одногривневі купюри були надруковані у 1992 році в Канаді. 
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Дво-, п'яти- і десятигривневі купюри друкувалися там же два роки опісля. У 
Канаді вони і зберігалися, очікуючи свого часу. Банкноти номіналом 50 і 100 
гривень друкувалися у Великій Британії. Собівартість виготовлення однієї 
тисячі банкнот становила близько 26 доларів, що майже в два рази дешевше, 
ніж витрати на виготовлення тисячі німецьких марок[4, c. 13]. 

Ескіз всіх гривневих купюр виготовив художник Василь Лопата. Серед 
шести українських офіційно визнаних художників в 1991 році був 
проведений конкурс на найкращий ескіз української валюти. Конкурсною 
роботою була заявлена п'ятигривнева купюра із зображенням Богдана 
Хмельницького[7]. 

Структуру та дизайн українських гривень Нацбанк може змінювати 
приблизно 1-2 рази на десятиліття. Останні зміни - це був випуск нової 
двадцятигривневої купюри наприкінці серпня 2016 року. Ця банкнота 
вважалась особливою так як використовувались надсучасні технології 
захисту від підробок. Крім дизайну змінився також склад матеріалів для 
виготовлення — до банкнотної маси виробники додавали волокна льону 
українського виробництва, що не просто зменшило собівартість, а ще й 
забезпечило підвищення зносостійкості нових українських гривень. Випуску 
банкнот приділяє велику роль не лише Україна, але і всі країни світу. Цей 
процес у кожній країні відбувається індивідуально, так як кожна країна має 
власну грошову одиницю та засоби на її виготовлення. Проте роль банкнот 
не можна переоцінити у сучасному світі[7]. 

Отже, банкноти відіграють значну роль у суспільному житті. У 
сучасному світі нам важко уявити, що не буде здійснюватись випуск грошей. 
Готівка була, і далі залишається пріоритетним способом платіжності при 
дрібних розрахунках, хоча й прослідковується загальна тенденція до 
скорочення використання кількості готівки. 
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В умовах розвитку ринкової економіки бюджетна політика виступає 

одним із головних інструментів регулювання економічних процесів. Без 
ефективної бюджетної політики неможливо подолати наслідки фінансової 
кризи, забезпечити реалізацію програм довгострокового розвитку країни, 
зростання добробуту населення, покращення діяльності суб'єктів 
господарювання. Визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво 
впливає на структурні перетворення у галузях економіки, соціальній сфері, 
рівень людського капіталу, конкурентоспроможність національної 
економіки. Сучасна бюджетна політика має ефективно здійснювати 
перерозподіл результатів економічного зростання і використання 
національного багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого 
сталого розвитку суспільства [1, с. 43]. 
 Питанням дослідження різних аспектів бюджетної політики та 
реалізації її соціальних пріоритетів присвячені праці українських учених 
Г. Т. Пальчевич, Л. Б. Рябушка, В. Г. Дем’янишин, О. Кириленко. Водночас 
проблеми пріоритетної спрямованості бюджетної політики надзвичайно 
різноманітні і багатопланові, потребують додаткового дослідження і пошуку 
шляхів вирішення проблем, що виникають. 

Багатоплановість та складність проблем формування ефективної 
бюджетної політики обумовлена широким спектром питань, серед яких чітке 
визначення завдань та пріоритетів розвитку, що відповідають реальним 
потребам суспільства та впливають на ступінь ефективності державного 
регулювання соціально-економічних процесів [2, с. 181]. 

Як справедливо зазначає О. Кириленко, «бюджетну політику і 
використання фінансових ресурсів держави треба обов’язково узгоджувати із 
затвердженими пріоритетами соціально-економічного розвитку країни. 
Необхідна цілеспрямована і послідовна бюджетна політика з чітким 
виділенням її перспективних (глобальних) і поточних завдань» [3, с. 238]. 
Безумовно, лише чітке визначення основних напрямів бюджетної політики як 
на найближчий період, так і на перспективу дозволить забезпечити її 
ефективність. 

В. Дем’янишин серед принципів бюджетної політики надає великого 
значення «…домінуванню загальнолюдських цінностей над інтересами 
класів, націй, суспільних груп, окремих територій тощо; єдності особистих та 
суспільних інтересів; гуманізму; рівності юридичних і фізичних осіб перед 
законом; демократизму; законності; взаємної відповідальності держави, 
юридичних і фізичних осіб» [4, с. 31].  

На сучасному етапі основними напрямами бюджетної політики держави 



225 

є: створення соціально-орієнтованої ринкової економіки; стабілізація 
економічного середовища як передумови розвитку бізнесу; досягнення 
довготривалого економічного зростання; підвищення життєвого рівня 
населення [5]. 

За останні роки бюджетна політика в Україні під впливом політичних та 
організаційних чинників зазнала значних змін. При цьому вона не 
відзначалася стабільністю та послідовністю. Зміни у складі урядових команд 
призводили не тільки до запровадження різних важелів її реалізації. Суттєві 
корективи вносилися також у визначення цілей та пріоритетів бюджетної 
політики.  

24 червня Кабінет Міністрів схвалив проект Основних напрямків 
бюджетної політики на 2017 рік, який містить орієнтовні основні прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 та 
2019 роки, що дозволять забезпечити збалансованість та стійкість 
бюджетної системи у середньостроковій перспективі.  Зокрема Уряд 
визначив пріоритети на 2017 рік, а саме: 

- підвищення обороноздатності; 
- захист інтересів за кордоном; 
- підвищення соціальних стадартів; 
- розвиток освіти; 
- охорона здоров`я; 
- цільова підтримка фермерів; 
- розвиток дорожньої інфраструктури; 
- розвиток культури; 
- підтримка місцевих бюджетів та регіональних проектів в рамках 

реформи децентралізації [5]. 
В  2017 році проект Основних напрямів показує позитивні тенденції, серед 

яких: 
- планування на перспективу; 
- чітке визначення значення показників, які заплановано досягнути, низка 

показників має нижню межу; 
- декларування намірів забезпечення адресності надання всіх видів 

пільгових послуг, підвищення ефективності соціальної допомоги та 
системи соціальних послуг, монетизації пільг. 

Повною мірою брак ефективної бюджетної політики Україна відчула у 
період політико-економічної кризи та зовнішньої агресії, коли питання 
визначення пріоритетів у фінансуванні та забезпечення раціонального 
використання бюджетних ресурсів постали особливо гостро. І не в останню 
чергу, саме через відсутність належної пріоритетизації бюджетних видатків 
та існування фіскального пресингу на економіку, що потягло за собою 
подальші деформації усієї економічної політики: ВВП країни за два роки 
впав у реальному вимірі на 17%, у доларовому еквіваленті із 180 мільярдів у 
2013 р. до 95 мільярдів у 2015 р. За показником ВВП на душу населення 
Україна наблизилась до найбідніших країн. 
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Таким чином, можна зробити висновки, що Україна потребує переходу 
від «кошторисного» ставлення до бюджетної політики – до широкого 
використання її регулюючих та стимулюючих функцій, що надасть 
бюджетному процесу властивостей проактивної стратегії. Для цього в 
Основних напрямках бюджетної політики доцільно було б визначити реальні 
пріоритети бюджетної політики: можливі межі та напрями податкової 
лібералізації, здебільшого – у сфері спрощення податкового адміністрування, 
пріоритети реформування соціальної сфери, які дадуть швидкий реальній 
ефект у вигляді підвищення ефективності бюджетних видатків, напрями та 
способи здійснення видатків розвитку, оптимальні з точки зору сприяння 
відновленню економічного зростання, засади прозорості та підконтрольності 
бюджетної політики для відновлення довіри суспільства до влади. При 
бюджетному плануванні за основу необхідно брати песимістичний прогноз 
Мінекономрозвитку, відповідно до якого економічне зростання буде на рівні 
1,5%, інфляція – 10,3%, а курс гривні до долару США – 30 грн./дол. США, 
що впливатиме на реалістичні показники дохідної та видаткової частин. 
Формування бюджету на основі програм економічного розвитку, які 
сприятимуть підвищенню якості життя та зростанню добробуту населення, 
зокрема: стимулюванню внутрішнього виробництва, розвитку малого та 
середнього підприємництва, створення нових робочих місць, енергетичній 
незалежності. Зменшення видаткової частини на утримання державного 
апарату шляхом скорочення значного штатного розкладу та запровадженням  
електронного уряду  дозволить пришвидшити процедуру прийняття рішень 
та подолати бюрократичні процеси, які породжують корупцію. 

Список використаних джерел: 
1. Пальчевич Г. Т. Формування та реалізація бюджетної політики в 

умовах розвитку інноваційної економіки / Г. Т. Пальчевич, А. О. Могилей // 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 
Економічні науки. –  2015. –  Вип. 22(2). –  С. 43-49.  

2. Рябушка Л. Б. Методичні засади оцінки ефективності пріоритетних 
напрямів бюджетної політики держави / Л. Б. Рябушка // Економічний 
простір . – 2012. – № 1. – С. 180-188. 

3. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3 т. / за ред. 
чл.- кор. НАН України А.І. Даниленка. – К.: 2008. – Т. 1: Фінансова політика 
та податково-бюджетні важелі її реалізації / за ред. чл.-кор. НАН України 
А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2014. – 468 с. 

4. Дем’янишин В. Г. Теоретичні засади бюджетної політики / 
В. Г. Дем’янишин // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 19–34. 

5. Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік  : Постанова 
Верховної Ради України від 13.07.2016 № 4971-VIII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59706.  

 
 



227 

Яна Кацяруба 
Науковий керівник Гатаулліна Е. І., к.е.н., ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічній інститут КНТЕУ 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 

 
В сучасних умовах ринкової економіки є актуальним вироблення 

концепції розвитку споживчого кредитування в Україні. Перебіг кредитного 
процесу в Україні супроводжується численними проблемами. Йдеться не 
тільки про вдосконалення техніки кредитування і розширення видів 
кредитних послуг, а також про вироблення комплексу нових принципів, що 
дадуть можливість спростити і поліпшити якість стосунків банків із 
фізичними особами. Споживче кредитування з кожним роком набуває все 
більшої актуальності. Це пов'язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть 
ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, 
насамперед споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту 
населення. 

Споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем 
(банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання 
продукції [1]. 

Споживчий кредит супроводжують додаткові комісії і збори, які 
збільшують вартість кредиту і формують так звану приховану відсоткову 
ставку, яку називають терміном "ефективна" або "реальна". Вартість кредиту 
також значно залежить від наявності забезпечення. В більшості випадків, 
строк наданого споживчого кредиту без забезпечення в Україні складає до 2 
років, а з забезпеченням - до 5 років [3]. 

В умовах, коли більшість сегментів роздрібного кредитування 
знаходяться в застійному стані, споживче кредитування на короткі терміни і 
невеликі суми відчуває себе відносно непогано. 

Близько 70 % позичальників кредитів готівкою - це люди старше 30 
років. При цьому третина і більше - у віці 45 років і старше. Частково, така 
картина складається через вимоги банків до мінімального віку позичальника. 
Гендерна структура позичальників говорить про переважання в ній жінок, 
здебільшого заміжніх . Що стосується рівня доходу позичальників, то він 
може перебувати в широкому діапазоні. І це незважаючи на те, що відсоткова 
ставка по таких позиках може сягати від 35% до 100 % річних. Кеш -кредити 
беруть навіть громадяни з невеликими зарплатами і пенсіями, головне щоб 
можна було підтвердити регулярність їх отримання ( банкіри, як правило, 
хочуть бачити хоча б піврічний стаж позичальника на останньому місці 
роботи) [4]. 

Розмір кредиту готівкою в Україні може досягати 50-100 тис. гривень. 
Оформити його можна на 3-5 років. Середній розмір кредиту становить 
приблизно 10-20 тис. гривень для людей з невеликим рівнем доходу, і 100 
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тис. гривень для людей з доходом від 8 тис. гривень. В основному 
позичальники воліють брати гроші на терміни до 36 місяців, які дозволяють 
рівномірно розподілити кредитне навантаження [4]. 

Цілі у позичальників різні, але переважають дві основних - ремонт і 
купівля техніки. Вони фігурують в половині заявок на отримання кредиту. 
Найчастіше люди беруть кредити готівкою для реалізації важливих подій у 
житті : ремонт, навчання, весілля, подорож за кордон, лікування і т.д. На 
відміну від споживчих, кеш -кредити мультифункціональні, і за один раз 
можна задовольнити кілька потреб. 

Сьогодні 30-50% всіх покупок в торговельних мережах здійснюються в 
кредит. Лідером продаж у розстрочку є побутова, а також аудіо- і 
відеотехніка. Найбільш розповсюджена сума покупки в кредит - $300-400. 
Біля 80% всього ринку споживчого кредитування сконцентровано в крупних 
торгових мережах: «Фокстрот», «Ельдорадо», «АБВ-техніка» та інші [3]. 

Кредитуванням в торгових мережах займаються як банки, так і 
підконтрольні їм кредитні союзи та інші кредитні оператори. При цьому 70-
90% кредитів, які видані покупцям у цих магазинах, випадають на 
ПриватБанк, Правекс-Банк, Альфа-банк [3]. 

Для тих, хто бажає взяти кредит в Приватбанку готівкою, банк пропонує 
картку «Універсальна», яка одночасно є накопичувальною і кредитною. 
Кредитний ліміт встановлюється для кожного клієнта індивідуально. 
Максимальний розмір кредиту від Приватбанку готівкою по картці 
«Універсальна» становить 25000 грн. Сума ліміту, що видається без 
додаткових документів і довідки про доходи, може коливатися і залежить від 
курсу долара та економічної ситуації в країні. Процентна ставка по карті чи 
не вдвічі нижча, ніж ставка по стандартному кредиту готівкою [5]. 

Цей спосіб кредитування є дуже зручним, адже, споживач може не 
врахувати певні моменти у своєму житті і в любий час йому можуть бути 
необхідні кошти. Карту ми маємо біля себе постійно і вона може допомогти в 
будь-який складний момент. Споживчий кредит має як позитивні, так і 
негативні сторони кредитування. 

До позитивних сторін споживчого кредитування на торгівельних точках 
можна віднести: отримання банками стабільно високого прибутку; 
збільшення обсягу продажів торгівельними організаціями і автосалонами; 
збільшення купівельної платоспроможності; збільшення клієнтської бази як 
для банків, так і для торгівельних організацій. 

До негативних: підвищені ризики безповоротності грошових коштів для 
банків; значні переплати за товар, який купує клієнт. 
Тенденція розвитку споживчого ринку України однозначна: кредити стануть 
доступнішими, зручнішими і вигіднішими. Банки будуть зацікавлені в 
довготерміновому співробітництві, установленні стабільних і лояльних 
відносин зі своїми позичальниками. Задля цього необхідно зосередити увагу 
банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського 
споживчого кредитування населення, поточний рівень якого в розрахунку на 
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душу населення в Україні в шість разів нижчий від середньоєвропейського; 
ініціювати участь банківських установ у створенні та розширенні діяльності 
кредитних бюро для формування кредитної історії всіх фізичних осіб, які 
коли-небудь зверталися за кредитом у будь-яку кредитну установу країни та 
зосередити зусилля кредитних ризик-менеджерів на розробленні та 
вдосконалення скорингових систем, які являють собою математичну або 
статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії 
«минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика 
ймовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у 
визначений термін [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що споживчий кредит має як позитивні 
так і негативні сторони для споживача. Головною умовою споживчого 
кредиту є складання і підписання договору, адже, договір відіграє важливу 
роль у сплаті такого кредиту. В разі не ознайомлення споживача з договором, 
він може сплати дуже велику суму в кінці погашення цього боргу. Велику 
увагу потрібна приділяти відсотковій ставці та терміну погашення. 
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВИ 
 

Бюджетна політика є важливою частиною фінансової політики держави, 
оскільки за її допомогою здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів для 
виконання державою покладених на неї функцій. Саме тому, бюджетна 
політика є вагомим важелем впливу, який забезпечує раціоналізацію 
формування доходів і використання державних фінансових ресурсів з метою 
регулювання соціальних і економічних процесів та забезпечення 
макроекономічного зростання.  
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Дослідження  впливу бюджетної  політики на економічне зростання, 
вдосконалення бюджетного механізму розглядається у працях таких відомих 
вітчизняних вчених, як С. Булгакова, Г. Кучер, О. Барановський, О. Василик,  
Л. Лисяк, А. Мярковський, І. Чугунов, Ц. Огонь, В. Федоcов та ін. 

Бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави  з 
використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної 
політики. 

Мета бюджетної політики  - це виконання державою соціальних 
зобов’язань та забезпечення економічного зростання країни. Ефективність 
бюджетної політики проявляється в зміцненні дохідної частини бюджетів і 
створення умов макроекономічної стабілізації[1]. 

Основне завдання бюджетної політики - це забезпечення 
збалансованості зведеного бюджету держави. Щоб досягти збалансованості 
бюджету необхідно вирішити наступні завдання: 

-забезпечити відсутність дефіциту бюджету, позитивну динаміку 
державного боргу, реформувати податкову сферу, стабілізувати  державні 
фінанси; 

-забезпечити 28% частки перерозподілу ВВП через доходну частину 
зведеного бюджету через чітке визначення меж втручання держави у 
розподільчі та перерозподільчі процеси фінансових ресурсів; 

-збільшити видатки бюджету на соціальну сферу з метою посилення 
соціального курсу реформ; 

-скоординувати реформи видатків на управління, а у військовій справі- 
на оборону; 

-врегулювати видаткову частину в обсягах, які необхідні для того, щоб 
підвищити заробітну плату працівників бюджетних установ; 

-вдосконалити податкове регулювання через посилення захисту 
платників податків, зниження податкового тиску та максимальне спрощення 
процедури оподаткування; 

-створити ефективну систему управління державним боргом, знизити 
боргове навантаження на економіку і бюджет в результаті відновлення 
довіри учасників внутрішнього і світового фінансового ринку до бюджетної 
політики. 

Неефективна бюджетна політика стимулює негативні процеси у 
функціонуванні економіки країни. Це суттєво впливає на фінансові 
результати діяльності суб’єктів господарювання та громадян, а отже, і на 
рівень основних макроекономічних показників [2]. 

В ході багатьох досліджень було виявлено наступні проблеми 
бюджетної політики України:  

• щорічне затвердження дефіциту бюджету;  
• незбалансована економічна і податково-бюджетна політики держави; 
• втрати доходів бюджету від податкових пільг, масове ухиляння від 

сплати податків; 
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• невиконання значної кількості прийнятих щорічних бюджетів та 
недофінансування прийнятих економічних і соціальних програм; 

• нецільове та неефективне використання коштів;  
• зростання зовнішнього боргу держави.  
У 2016 році Україна для погашення державного боргу повинна 

виплатити 234,26 млрд грн. З цієї суми на зовнішній борг припадає 79,8% або 
186,854 млрд грн, на внутрішній - 20,2% або 47,41 млрд грн. 

З метою подолання виявлених проблем сучасної бюджетної політики 
України та підвищення її ефективності необхідно: 
• розробити комбінований підхід до реформування бюджетного процесу 
на державному рівні, місцевому рівні і на рівні міжбюджетних відносин;  
• збільшити продуктивність бюджетних витрат за рахунок застосування 
програмно-цільових засад діяльності (визначення пріоритетів у розподілі 
ресурсів та моніторинг бюджетного процесу на різних рівнях);  
•  досягти надійності, достовірності та якості прогнозування основних 
макроекономічних показників, на основі яких формуються дохідна й 
видаткова частини державного бюджету; 
• оптимізувати бюджетні витрати: мінімізувати витрати на державне 
управління, підвищити мінімальні соціальні стандарти, з метою покращення 
ситуації із рівнем бідності; 
• розробити стратегію зменшення бюджетного дефіциту за рахунок 
збільшення власного дохідного потенціалу та вжити заходів для знищення 
прихованого дефіциту; 
• конкретизувати нормативно-правову базу, що регламентує бюджетний 
процес, встановлює повноваження, обов’язки і відповідальність його 
учасників;  
• на законодавчому рівні чітко регламентувати процес акумуляції й руху 
бюджетних коштів [4]. 

Отже, бюджетна політика є складовою економічної та фінансової 
політики держави. В основі бюджетної політики лежить розробка напрямів 
використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку 
суспільства. Доречними і важливими є подальші наукові дослідження, 
спрямовані на визначення основних напрямів і механізмів реалізації 
бюджетної політики у системі державного регулювання з урахуванням 
особливостей суспільного  середовища. Це забезпечуватиме повне розкриття 
сутності бюджетних відносин як вагомого інструменту соціально-
економічного розвитку країни. 
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ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 
Подолання макроекономічної нестабільності, тобто коливань обсягу 

національного продукту, рівнів цін і зайнятості та браком умов для 
необхідного зростання ВВП, є сутністю макроекономічної стабілізації. 
Оскільки відхилення величин у ринковій економіці має в основному 
циклічний характер – макроекономічна стабілізація зводиться до скорочення 
амплітуди коливань та зменшення глибини спаду. Зміст стабілізації полягає в 
економічній політиці, яка врегульовує відхилення ВВП та основою якої є 
досягнення повної зайнятості при стабільних цінах. За таких умов у 
циклічній економіці практично немає безробіття, а рівень інфляції стабільно 
мінімальний [2, с. 169]. 

Проблеми сутності, складових та значення макроекономічного 
регулювання для економічної стабілізації привертають увагу багатьох 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких: О. Амоша, Р. Аткінсон, 
В. Базилевич, P. Барро, Ш. Бланкарт, О. Василик, В. Гейць, Я. Жаліло, Б. 
Кваснюк, І. Крючкова, В. Лепушинський, І. Луніна, Г. Манків, P. Масгрейв, 
В. Міщенко, В. Опарін, М. Портер, І. Радіонова, Д. Ромер, В. Семиноженко, 
А. Соколовська, Дж. Стігліц, А. Тофлер, В. Федоров, A.Чухно та інші. Ці 
дослідження зводяться до обгрунтування стратегічних векторів подальшого 
розвитку національної економіки, моделювання економічної динаміки, 
напрямів модернізації функціональних складових державного регулювання 
економіки під впливом соціально-політичних та економічних факторів. 

У свою чергу, макроекономічною стабілізацією в умовах нестабільної 
економіки передбачається обмеження існуючого надмірного попиту, тобто 
інфляції попиту, зниження рівня дефіциту зведеного державного бюджету та 
від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу, а отже, розв'язання 
проблем, пов'язаних зі зростанням зовнішньої заборгованості. 

Досягнення економічної стабілізації та перехід до економічного 
зростання забезпечують переважно фінансова та грошово-кредитна політика. 
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Також, на практиці можна спостерігати політику прямого втручання, яка є 
одним із важелів впливу на суб’єктів економічних відносин[4]. 

Під фінансовою політикою розуміють сукупність усіх заходів та 
інструментів, які стосуються формування та використання бюджету країни 
або бюджету територіальних органів. Хоча через бюджет здійснюється 
втручання держави в розподіл обмежених ресурсів на альтернативні цілі 
використання. 

Методами фінансової політики розподіляються доходи між особами або 
їх групами, якщо ринковий розподіл не збігається з бажаним з політичних 
умов. Це різного роду трансфертні виплати, прогресивний прибутковий 
податок тощо. 

Частину фінансової політики, яка безпосередньо спрямована на 
стабілізацію, часто називають фіскальною політикою. 

Грошова політика скерована на регулювання кількості грошей і рівня 
відсоткової ставки. Провідним органом грошової політики є центральний 
банк країни. В Україні це Національний банк, котрий діє незалежно від 
уряду, але в рамках загальної політики стабілізації. 

Політика прямого державного втручання безпосередньо впливає на дії 
ринкових суб'єктів, змушуючи їх до діяльності або бездіяльності, і є 
складовою виробничо-структурної політики стабілізації економіки. 

Забезпечення сталого та збалансованого економічного зростання 
потребує розумного поєднання антикризових і модернізаційних заходів. Аби 
досягнути економічного прориву, необхідно сконцентрувати фінансові 
ресурси держави на найбільш перспективних напрямах економічної 
діяльності. Для досягнення фінансової стабільності в посткризовий період 
необхідно удосконалити управління фінансовою системою з метою зниження 
її залежності від зовнішніх чинників та підтримання збалансованості. 

З метою підвищення стійкості фінансової системи, тобто зниження 
впливу зовнішніх факторів, виникає необхідність скорочення запозичення на 
зовнішніх ринках капіталу для фінансування споживання, що дозволить 
знизити зовнішню залежність фінансової системи та підвищення прозорості 
функціонування фінансової системи, підвищення стійкості банківської 
системи. 

Головною умовою забезпечення сталого економічного зростання є 
підвищення ефективності використання нею залучених фінансових ресурсів. 
Запорукою фінансової стабілізації розвитку економіки є й помірні сталі 
темпи інфляції. 

Щоб їх досягнути необхідно оновити структуру економічної системи, 
тобто побудувати принципово нову "м'яку" монетарну політику та механізм 
найбільш ефективного використання ресурсів (шляхом їх спрямування у 
пріоритетні напрями економічної діяльності)[3]. 

Також, можна визначити наступні стратегічні цілі модернізації важелів 
фінансової політики: 
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− нарощування фінансування модернізаційних процесів у спосіб 
кредитування довгострокових інвестицій у реальний сектор економіки; 

− удосконалення інституційного забезпечення інвестиційного 
процесу у спосіб створення й розвитку спеціалізованих інвестиційних 
кредитно-фінансових установ; формування бюджету розвитку; 

− створення умов для інвестиційної активності фізичних осіб у 
спосіб розвитку системи колективного інвестування, поширення в обігу 
фінансових інструментів для індивідуальних інвесторів; 

− розвиток і підвищення стійкості вітчизняного фінансового ринку 
як інструменту акумулювання й розміщення довгострокових інвестицій; 

− формування інструментарію забезпечення довгострокової 
прогнозованості курсової динаміки й компенсації валютних ризиків; 

− удосконалення системи збору й оброблення інформації для 
забезпечення прозорості функціонування фінансової системи в цілому та 
надвеликих фінансових інститутів зокрема; 

− розроблення ефективної стратегії консультацій із суспільством на 
основі використання рекомендацій науковців та експертів щодо розвитку 
засад фінансового регулювання[1]. 

Для подолання негативних кризових наслідків та забезпечення 
успішного розвитку економіки, необхідно, щоб антикризові заходи 
здійснювалися тільки на основі взаємодії всіх гілок влади і суспільства в 
контексті розбудови конкурентоспроможної, інноваційно-активної, 
соціально-орієнтованої економіки. Для передбачення можливих кризових 
явищ необхідно, щоб в управлінні довгостроковим розвитком економіки 
активно використовувався інструментарій моделювання циклічної динаміки 
розвитку, прогнозування макроекономічних ризиків, які можуть впливати на 
макроекономічну стабільність. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Сучасна економічна теорія оцінює роль держави в економічних 

процесах і в процесі створення відповідних умов для діяльності суб'єктів 
господарювання. Важливим при цьому є державне регулювання розвитку 
малого підприємництва, а саме: створення такої системи, яка б забезпечувала 
не тільки постановку цілей та контроль їх виконання, а й відповідне 
фінансове, матеріальне та інформаційне забезпечення. 

Держава і суб’єкти господарювання реалізують свою фінансову 
політику за допомогою фінансового механізму, склад і структура якого 
визначаються рівнем розвитку економіки, історичними та національними 
особливостями країни. 

Фінансовий механізм у вузькому розумінні – сукупність конкретних 
фінансових методів та важелів впливу на формування і використання 
фінансових ресурсів з метою забезпечення функціонування й розвитку 
державних структур, суб’єктів господарювання і населення [4, с. 112]. 

Структура співвідношення елементів фінансового механізму 
визначається конкретними задачами, що вирішуються суспільством на 
даному етапі розвитку. Фінансовий механізм стимулює весь процес 
відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Він покликаний 
забезпечити найсприятливіші умови дії об’єктивних економічних законів. Усі 
елементи фінансового механізму повинні бути чіткими, дієвими, 
погодженими в єдиній системі. Першооснова функціонування фінансового 
механізму — кількісна визначеність, тобто величина фінансових ресурсів, що 
формується та використовується на ті чи інші цілі. Однак самого лише 
виділення ресурсів недостатньо. Надзвичайно важливим є правильно 
визначити, яким чином та якими каналами повинен проходити їх рух, на яких 
умовах вони можуть виділятися і використовуватися. Дія за таких умов 
фінансового механізму визначається  якісною [4, c. 69]. Лише за допомогою 
правильної організації руху фінансових ресурсів та фінансових відносин 
підприємства можуть забезпечити власну конкурентоспроможність. 

Фінансовий механізм містить такі основні елементи: фінансові методи; 
фінансові важелі; фінансові інструменти; нормативно-правове, інформаційне 
та організаційне забезпечення. 

Роль малого підприємництва постійно зростає і з кожним роком 
з’являються нові механізми його розвитку й функціонування, однак кількість 
підприємств цього сектору скорочується, тому розвиток малих підприємств 
неможливий без комплексу заходів державної підтримки, що слугуватиме 
стимулом до активного інноваційного розвитку малих підприємств. 
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 Для цього потрібно створити відповідні умови щодо формування 
ефективного фінансового механізму. Під фінансовим механізмом 
забезпечення розвитку малих підприємств слід вважати сукупність 
взаємопов’язаних форм, методів, інструментів та важелів дотримання 
відповідних пропорцій у формуванні, розподілі й ефективному використанні 
виділених державою фінансових ресурсів. 

До фінансових методів належать: фінансове планування, прогнозування 
та контроль, фінансове забезпечення та фінансове регулювання. Їх дія 
проявляється в управлінні рухом фінансових ресурсів та у створенні та 
використанні грошових фондів. 

 Фінансові важелі є засобом дії фінансового методу і приводяться в дію 
за допомогою фінансово-економічних норм, нормативів, лімітів, порядку 
обчислення та сплати окремих платежів та податків, пільг, з метою 
формування і використання фондів грошових ресурсів у процесі планування, 
покликані впливати на економічну діяльність малих підприємств, 
стимулювати економічне зростання, підвищення продуктивності праці, 
покращення якості продукції. В їх складі можна виділити: дохід, прибуток, 
амортизаційні відрахування, відсоткові ставки за кредитами та депозитами, 
фінансові санкції, фінансові стимули та ін.  

Проблеми розвитку та функціонування малого підприємництва            
[3, с. 18-19]:  

1) недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавчої бази, 
яка дуже швидко змінюється та приймається; 

2) обмеженість джерел фінансування, що є проблемою для підприємців;  
3) непопулярність альтернативних банківському кредитування джерел 

формування фінансових ресурсів, нерозвинутість їх інфраструктури; 
5) проблема з поглибленим рівнем податкового навантаження: високі 

податкові ставки, значна кількість перевірок з боку контролюючих органів 
стимулюють тінізацію малого бізнесу;  

6) недостатнє державне стимулювання та підтримка з боку держави та 
місцевих органів влади;  

7) недостатня відповідна  професійна підготовленість підприємців; 
8) нерівні умови конкуренції;  
9) недостатній розвиток підприємницької інфраструктури: поряд з 

існуючою інфраструктурою підтримки малого бізнесу необхідно створити 
мережу навчальних та консультаційних установ, які безоплатно 
займатимуться  наданням інформаційних послуг особам, які хочуть 
започаткувати власний бізнес [1, с. 15-16 ].  

Саме ці всі проблеми є чинниками вразливості малих підприємств до 
економічних коливань та змін політичного середовища, ще не досягнувши 
достатньо високого рівня розвитку, тому уряду необхідно якомога швидше 
вжити виважених та послідовних заходів, які зменшуватимуть вплив 
наслідків фінансової кризи для малого бізнесу, стимулюючи при цьому 
покращення показників його розвитку. 
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Напрямами успішної реалізації державної політики щодо розвитку 
малого підприємництва повинні бути: 

 1) створення сприятливого середовища для започаткування і ведення 
бізнесу; 

 2) забезпечення ефективної державної фінансової підтримки 
функціонування і розвитку малого підприємництва. За рахунок ефективної 
реалізації засад державної фінансової політики забезпечуватиметься 
досягнення товарно-споживчого, інвестиційно-інноваційного й інституційно-
соціального ефектів від розвитку малого підприємництва. 

Таким чином, фінансовий механізм забезпечення розвитку малих 
підприємств можна визначити як спосіб впливу підсистеми, котра включає 
нормативно-правове, адміністративно-організаційне й інформаційне 
забезпечення на форми фінансової підтримки малих підприємств, фінансові 
методи, фінансові важелі та інструменти, для забезпечення сприятливих умов 
ведення бізнесу та розвитку малих підприємств в Україні. 

Список використаних джерел: 
1. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та 

середнього підприємництва в Україні / за ред. М. С. Кузнєцова. – К. : 
Держкомстат України, 2014.  

2. Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики 
розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, 
Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С.49-54. 

3. Кравець І. М. Сучасний стан малого підприємництва в Україні: 
основні проблеми та шляхи їх вирішення/ І. М. Кравець., С. А. Кравець // 
Вісник Хмельницького національного університету – 2015. – № 2. –            
С. 179-184. 

4. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 
2008. — 611с. 

 
Юлія Ковбасюк 

Науковий керівник: Нікітішин А.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  

 
Проблема побудови ефективної податкової системи є однією із найбільш 

актуальних у процесі розвитку в Україні ринкових відносин та інтегрування 
української економіки в світовий ринок. Від механізму стягнення податків 
залежить формування доходної частини бюджету - основної фінансової бази 
держави. Однак діюча податкова система, не сприяє ефективному розвитку 
українського суспільства. Багато вітчизняних та зарубіжних вчених вважають 
податкову систему України недосконалою. Це зумовлено частими змінами 
нормативно-правової бази, громіздкістю організації системи оподаткування, 
незрозумілістю розрахунку окремих податків.  
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Прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти 
вимагає адаптування податкового законодавства до вимог, що діють у цій 
сфері в ЄС. У зв’язку з цим виникає гостра потреба у реформуванні системи 
оподатковування в Україні, яка б забезпечувала розвиток 
народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б 
економічні відносини.  

В Україні дослідженням окремих питань оподатковування і 
найголовніших проблем реформування податкової системи України 
займаються відомі українські економісти, а саме М. Д. Білик, І. А. Золотко, 
О. Д. Василик, М. Я. Азаров, Л. В. Дикань, Т. С. Воішова, В. П. Вишневский, 
А. М. Соколовська, Г. М. Фадєєва та ін.  

У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення змісту 
поняття «податкова система».  

Досліджуючи окреслену проблематику В. Опарін робить висновок: 
«Формування податкової системи у кожній країні - надзвичайно складний 
процес. Немає і не може бути однакової податкової системи для всіх часів і 
народів. Навряд чи можливі досягнення коли-небудь ідеального її варіанта, 
яким будуть задоволені всі члени суспільства» [2, c. 211].  

Найважливіші підходи, що розкривають зміст аналізованого поняття, 
містять такі положення:  

1. До складу податкової системи входять всі види податків, зборів та 
інших обов'язкових платежів, які встановлено чинним законодавством і 
запроваджено в країні.  

2. Податковою системою визначається перелік суб'єктів, на яких 
покладається виконання функцій у сфері оподаткування.  

3. Податкова система установлює порядок проведення операцій з 
оподаткування [3, c. 98].  

Податкова система - це, з одного боку, сукупність податків і зборів, що 
утворюють систему, побудовану згідно з визначеними принципами, 
прийнятими в країні з метою реалізації функцій оподаткування, з іншого - 
вона регламентує порядок проведення операцій з оподаткування відповідно 
до прийнятої системи.  

Зміст і структура податкової системи визначаються податковою 
політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її самостійно, 
відповідно до завдань соціально-економічного розвитку.  

Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і 
відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи 
оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення 
господарства в країні [5, c. 10].  

За оцінками фахівців, система оподаткування тим ефективніша, чим 
вона зручніша як для того, хто сплачує податки, так і для того, хто здійснює 
контрольні функції. 
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Рис. 1. Структура податкової системи України [1, с. 93]. 

Отже, податкова система України, як і будь-яка система, є множиною 
елементів, які взаємодіють із середовищем як єдине ціле. 

Світова фінансова наука сформувала принципи, які визначають 
науковий підхід до характеристики внутрішньої сутності і суспільного 
призначення податкової системи:  

1. Принцип вигоди та адміністративної зручності. Цей принцип 
наголошує на тому, що втрати добробуту в результаті сплати податків мають 
бути співмірними для платників з тими вигодами, котрі вони отримують за 
рахунок фінансованих з податкових надходжень потреб і суспільних благ. 
Суть адміністративної зручності полягає в тому, що податкова система має 
бути максимально зручною для платників і для державних структур з 
погляду змісту податкової роботи і податкового законодавства, механізму 
збирання податків та контролю над податковими процесами.  

2. Принцип платоспроможності. Цей принцип декларує, що тягар 
оподаткування має розподілятись відповідно до платоспроможності платника 
податків (розміру доходу, обсягу споживання, вартості майна тощо).  

3. Принцип визначальної бази. В основу побудови певної податкової 
системи має бути покладена соціально-економічна доктрина держави. 
Економічна доктрина держави може базуватись на одному з напрямів 
економічної думки - класичному і неокласичному, кейнсіанському і 
посткейнсіанському, марксистському і немарксистському.  

Вперше А.М.Соколовською сформульовані об’єктивні закони 
функціонування податкової системи держави, зокрема, закон зумовленості 
податків обсягом суспільно необхідних функцій держави, що характеризує 
сутність податкових відносин, а тому є основним законом податкової 
системи; закон відповідності податкової системи держави особливостям її 
соціально-економічної і політичної систем як закон, що характеризує 
зовнішню умову самозбереження оподаткування як цілісної системи; закон 
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відповідності форм оподаткування рівню розвитку фіскальних інститутів, 
податкової техніки і технологій, що характеризує внутрішню умову 
самозбереження податкової системи як цілісності. Встановлено, що 
порушення зазначених законів визначає глибинні причини неефективності 
сформованої податкової системи, а створення умов для виконання вимог цих 
законів - основне завдання її реформування [4].  

Отже, на сьогодні в Україні питання реалізації податкової політики, яка 
б відповідала зазначеним вище принципам, є досить важливим. Адже їх 
дотримання і чітке виконання призведе до ефективної роботи податкової 
системи України. Для розв’язання цієї проблеми задіяні тисячі вчених, 
фахівців Державної фіскальної служби України, на цю тему написано безліч 
статей, наукових праць, прийнято велику кількість нормативних актів. 
Необхідність у реформуванні податкової системи України пов’язана з тим, 
що сьогодні порушуються основні принципи її побудови та призначення. 
Сутність проблеми полягає в тому, що при створенні цієї системи не були 
повною мірою враховані теоретичні принципи оподаткування, які виведені 
на підставі багатовікового досвіду.  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЙОГО 

ПОКРАЩЕННЯ 
 

Вагомим фактором забезпечення стабільного розвитку економіки країни 
та становлення її позитивного іміджу на світовій арені є інвестиційна 
привабливість держави. Інвестування в державу деякою мірою впливає на 
вирішення соціально-економічних проблем. Нині, проблема відсутності 
припливу інвестицій є досить актуальною для України та потребує негайного 
вирішення. 
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Варто відзначити праці вітчизняних та іноземних науковців, які 
проводили теоретичні дослідження з приводу інвестиційної привабливості, а 
саме Бланк І., Гайдуцький А., Погріщук Б., Кулініч Т., Мричко М. 

Як свідчить практика багатьох країн світу, залучення іноземних 
інвестицій для держави є досить доцільним. Але для України існує ряд 
перешкод на шляху здійснення цього процесу: недосконалість ринкового 
механізму, нестабільна політична ситуація, надмірна монополізація 
економіки, низький рівень професійної кваліфікації робітників, підвищений 
рівень інфляції, а також брак зацікавлених інвесторів та партнерів. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності 
соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 
соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність 
інвестування в ту або іншу господарську систему [2]. 

На державному рівні вирішення проблем щодо покращення 
інвестиційного клімату розпочалося ще з 1991 року. На сьогодні в Україні 
існує правове регулювання щодо інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера 
діяльності регулюється Законом України «Про інвестиційну діяльність» та 
Законом України «Про режим іноземного інвестування», понад 10 Указами 
Президента, а також Постановами та Розпорядженнями КМУ. Згідно з цими 
нормативно-правовими актами, в Україні передбачено рівні права і гарантії 
захисту інвестицій для всіх суб’єктів інвестиційної діяльності. Однак, 
всупереч реформуванню економіки України, інвестиційний клімат в країні 
залишається несприятливим, що значно впливає на відсутність економічного 
зростання та низьку прибутковість діяльності економічних суб’єктів України. 

Проводячи оцінку рівня участі іноземних інвесторів країн 
Європейського Союзу в економіку України, зазначаємо, що станом на 
01.07.2015 р., сума вкладених іноземних коштів в економічну діяльність 
України становила 18778,4 млн. дол. США. Перше місце списку займає Кіпр, 
який інвестував 37% коштів від загального обсягу інвестицій з країн 
Європейського Союзу в економіку України, друге місце займає Німеччина 
(16,6 %), третє – Нідерланди (15,4 %) [4]. 

Водночас, попри низькій інвестиційній привабливості, Україна має ряд 
конкурентних переваг, до яких належать: 

- Україна найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю 
лежить у Європі; 

- вигідне геополітичне розміщення, а саме вихід до Чорноморського 
басейну та широка розв’язка транспортних шляхів; 

- високі перспективи для сільськогосподарської діяльності, висока 
родючість ґрунтів; 

- висококласний рівень природно-ресурсної забезпеченості. 
Проте, зазначені конкурентні переваги є лише суб’єктивними 

характеристиками, і, зосередившись на методичних аспектах проведення 
оцінки інвестиційної привабливості країни, найбільш вдалою є методика 
Європейської бізнес-асоціації. 
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Дана методика зводиться до встановлення індексу інвестиційної 
привабливості – інтегрального показника, який ґрунтується на 
характеристиці інвестиційного клімату як сукупності політичних, 
економічних, законодавчих, регуляторних та інших чинників, що зрештою 
визначає ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного 
використання. 

Відповідного до індексу ЄБА, рівень інвестиційної привабливості 
України знаходиться на найнижчих позиціях за усю історію дослідження, цю 
динаміку можна побачити у табл. 1. 

Таблиця 1 
Індекс інвестиційної привабливості України в 2010-2015 рр. 

(поквартально) за даними ЄБА[1] 

Рік 
Показники 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

2010 3,08 3,25 3,2 3,28 

Рік 
Показники 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

2011 3,4 3,39 2,56 2,19 

2012 2,18 2,19 2,14 2,12 

2013 2,12 2,17 2,39 1,81 

2014 2,72 2,74 2,65 2,56 

2015 2,51 2,66 2,56 2,57 

 
Аналізуючи наведені дані спостерігаємо, що з 2010 по 2015 рр. 

найвищий рівень індексу інвестиційної привабливості спостерігається в І 
кварталі 2011 року – 3,43, найнижчий в IV кварталі 2013 року – 1,81, проте в 
IV кварталі 2015 р. індекс набув значення 2,57. 

На мою думку, існує ряд факторів які спричиняють недовіру іноземних 
інвесторів до України, а саме: 

- відсутність поетапної стратегії щодо приваблення іноземних 
інвесторів; 

- корупція в багатьох сферах та ланках суспільства; 
- непрозорість судової системи, як наслідок інвестори не впевнені у 

захищеності свого бізнесу; 
- недосконале правове середовище; 
- загальний нестабільний економічний стан країни, а саме безробіття, 

низький рівень життя населення, інфляційні коливання, нестабільність 
валютного ринку; 
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- низький рівень розвитку промислової, фінансової та соціальної 
інфраструктури окремих регіонів: Закарпатська, Сумська, Тернопільська та 
Черкаська області; 

- політична та воєнна ситуація в зоні АТО. 
Отже, на мою думку, для підвищення рівня інвестиційної привабливості 

України та залучення іноземних вкладень доцільно запровадити такі заходи: 
- чітко визначити пріоритети України у зовнішній політиці; 
- активізувати активну боротьбу з інфляцією; 
- впровадити надійний механізм економічного страхування ризиків для 

іноземних інвесторів; 
- забезпечити стабільне законодавство у сфері інвестування та 

оподаткування; 
- проводити заходи які будуть позитивно впливати на імідж України та 

стабілізацію економіко-політичної ситуації держави. 
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 

Сучасна світова економічна ситуація характеризується наявністю 
фінансових потоків, які ґрунтуються на диспропорціях соціально-
економічного розвитку та зростанні залежності країн-боржників. Управління 
та обслуговування державного боргу є одним із пріоритетних завдань 
фінансової політики держави. Нестабільність зв’язків із зовнішніми ринками 
збуту, скорочення внутрішнього споживання разом із відсутністю розвитку 
перспективних галузей промисловості та політична нестабільність призвели 
до подальшої експлуатації промислової бази, зниженню 
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конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку, 
занепад сільськогосподарського сектору та загального рівня життя 
населення. Це зумовило фінансову нестабільність країни в цілому, що 
спонукало до нарощення кредитних запозичень з боку українського уряду. В 
Україні обсяги державного боргу свідчать про загострення боргової безпеки 
держави, тому питання управління державним боргом набувають усе більшої 
актуальності, що викликано складною економічною ситуацією, в якій 
сьогодні опинилась країна [1]. 

Державний борг є предметом дослідження і дискусій багатьох учених, 
управління державним боргом розглядають як із точки зору важливості для 
фінансової політики держави, так і з точки зору перспектив формування та 
розвитку національної економіки. Особливої уваги заслуговують праці 
західних учених: Д. Рікардо, Р. Барро, Дж. Кейнса, Д. Бьюкенена, Р. Девіса, 
Ф. Фрідмана, Р. Масгрейв, Ш. Планкарта. Також даній темі присвячена 
велика низка наукових праць вітчизняних науковців: В. Лісовенко, Л. 
Маханець, О. Рожко, С. Юрій у своїх роботах розглядають передумови та 
наслідки державної заборгованості; Г. Асадчий вивчає динаміку державного 
боргу; Р. Василишин та О. Царук пропонують методики його аналізу; Т. 
Бондарчук, Т. Вахненко, О. Кириченко та В. Кудрицький дають поради щодо 
оптимізації та ефективного використання запозичень.  

Поява та зростання державного боргу – складне явище, зумовлене 
низкою факторів, яке в умовах окремої держави має свою специфіку. За Т.В. 
Черничко, виникнення боргу в країни може бути пов’язане як з 
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. До об’єктивних можна 
віднести: погіршення світової економічної кон’юнктури, що негативно 
впливає на вітчизняне виробництво; боргові зобов’язання, що виникли у 
зв’язку із зміною суспільного ладу та переходом прав правонаступництва і 
пов’язані з попередніми запозиченнями; утворення нових країн у зв’язку з 
розпадом світових імперій, які накопичили борги; застосування нових 
виробничих технологій в передових індустріальних країнах та багато ін. До 
суб’єктивних можна віднести наступні: невірна курсова політика 
Національного банку України; невірно спроектований та затверджений 
бюджетний закон країни; нецільове використання бюджетних коштів; 
недостатня підготовка та непрозоре проведення тендерів з державних 
закупок; несвоєчасне фінансування та виконання інфраструктурних, 
будівельних проектів, що зумовлює потребу у залученні і додаткових коштів 
для консервації та зберігання об’єктів [5]. 

При наявності значного внутрішнього боргу може проявитися й 
посилитися ефект витіснення приватних інвестицій. Вихід держави на 
позичковий ринок веде до посилення на ньому конкуренції, внаслідок чого 
підвищується процентна ставка, що скорочує число прибуткових 
інвестиційних проектів, знижує інвестиційну активність в економіці, а отже, і 
темпи її економічного зростання. В Україні неодноразово проголошувалося 
про необхідність інноваційного розвитку за рахунок ефективного 
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використання ресурсів та залучення інвестицій. Однак, на жаль, 
інвестиційний клімат у країні й досі є несприятливим як для вітчизняного, 
так і для іноземного інвестора. За прогнозами фінансових аналітиків, у період 
2015–2025 рр. Україна може розраховувати на мінімальні обсяги інвестицій. 
Низка міжнародних організацій важливими чинниками непривабливості 
інвестування в Україну вважають недосконалість законодавства, високий 
рівень корупції, а також слабкість регуляторного середовища.  

Розглянувши статистичні дані, можна стверджувати, що державний борг 
України має чітко виражену тенденцію до зростання. Найбільш стрімкими 
темпами зростання державного боргу відбувалася у 2014-2015 роках, коли у 
відсотковому вираженні дане зростання складало 88,4%. 

Проаналізувавши структуру державного боргу можна зазначити, що 
протягом усього періоду в структурі державного боргу переважає зовнішній 
борг. Його значення станом на 01.01.2017 становить 1240028,7 млн. грн., що 
на 18,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року [3]. Україна 
перебуває у стані критичної залежності від зовнішнього фінансування, адже 
рівень зовнішнього державного боргу щороку зростає і тиск на економіку 
України посилюється. Переважання зовнішньої заборгованості в структурі 
державного боргу несе в собі валютні ризики. Значні розміри гарантованого 
державою боргу спричиняють додаткові витрати у зв’язку з 
неплатоспроможністю позичальників. Слабкий розвиток ринку внутрішніх 
державних запозичень (тобто ринку державних цінних паперів) ускладнює 
залучення необхідного обсягу фінансових ресурсів і змушує вдаватися до 
зовнішніх позик [4]. 

Досліджуючи питання державного боргу та особливості управління ним, 
варто зазначити, що проблеми виникають не під час його абсолютного 
зростання, а тоді, коли держава втрачає платоспроможність, саме тому 
державний борг варто проаналізувати у співвідношенні із обсягами ВВП. 
Наприкінці 2016 р. обсяг державного боргу становить 79,4% ВВП України. 
Даний показник перевищує нормативний показник на 19,4%, адже у ст. 18 
Бюджетного кодексу України міститься положення щодо граничного обсягу 
державного боргу, розмір основної суми якого не повинен перевищувати 
60% фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України 
[2]. Державний борг України в 2017 році залишиться на рівні близько 82% 
ВВП, а в 2018 році знизиться до 80% ВВП за прогнозами Національного 
банку України. 

В Україні і надалі прослідковується динаміка до зростання державного 
боргу, як внутрішнього, так і зовнішнього, відповідно, зростає і 
навантаження на економіку, адже збільшуються видатки на його 
обслуговування та погашення. Це свідчить про недостатньо ефективну 
боргову політику держави. Нарощення державного боргу уповільнює 
розвиток національної економіки. 

Для вирішення проблем надмірного зростання державного боргу можна 
запропонувати наступні шляхи: зменшення дефіциту державного бюджету; 
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посилення ролі внутрішніх позик; посилення валютного регулювання; 
укладення договорів про реструктуризацію державного боргу; підвищення 
ефективності використання залучених коштів; узгодження напрямів боргової, 
бюджетної та монетарної політик; установлення ліміту надання державних 
гарантій. Реалізація зазначених заходів мають створити фундамент для 
скорочення державного боргу, скорочення бюджетного дефіциту і 
стимулювання росту національної економіки. 

Отже, наявність державного боргу, його розмір, розміщення і методи 
погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони 
економічного життя країни. Це робить державний борг не просто засобом 
залучення коштів для фінансування державних потреб, але й важливим 
інструментом фінансової політики держави, неефективне використання якого 
може призвести до порушення стабільного функціонування економіки. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ І ПОГРОЗ 
 

Протягом останніх десятиліть у світі набирає обертів процес 
глобалізації, радикально змінює структуру соціальних, економічних і 
політичних відносин в масштабі як окремих національних держав, так і 
міжнародних відносин та зв'язків. Незважаючи на те що поняття глобалізації 
є одним із найуживаніших в сучасних соціальних і гуманітарних науках, 
серед дослідників не існує повної єдності щодо суті та наслідків цього 
масштабного процесу - точніше, сукупності процесів, що протікають у всіх 
сферах соціальної реальності, які несуть в собі як нові можливості для 
людства, так і нові загрози. Зокрема, процес глобалізації підриває принцип 
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національного суверенітету, причому ця загроза стосується як тих держав, які 
є лідерами світового розвитку, так і країн-аутсайдерів. До загроз глобального 
характеру, породженим прискореними процесами глобалізації і, відповідно, 
переходом проблем локального порядку в розряд загальнолюдських, слід 
віднести перш за все ті, які пов'язані з екологією, демографічних, 
інформаційним і духовним розвитком сучасного суспільства, міжетнічними і 
міжнаціональними зіткненнями і протиріччями [2].  

Фундаментальною основою економічно ефективної держави є 
економічна безпека, яка полягає у відстоюванні державою своїх 
національних інтересів в економічній сфері в умовах необмеженої 
міжнародної конкуренції в певний час і в певних обставинах [1, с. 130]. 
Економічний аспект глобалізації виражається в формуванні глобальної 
інтернаціональної економіки. Її основними суб'єктами є транснаціональні 
корпорації, кількість яких постійно збільшується. На частку 
транснаціональних корпорацій доводиться все більшу кількість вироблених 
товарів і послуг, бюджет найбільш великих з них перевищує бюджети деяких 
національних держав. Транснаціональні корпорації діють у всіх сегментах 
сучасного виробництва. 

Розвиток глобальної економіки породжує нові специфічні виклики 
національній безпеці. Найважливішим елементом економічної глобалізації, 
який цікавить першу чергу, є глобалізація фінансових ринків, глобалізація 
фінансів. Саме в сфері фінансів процес глобалізації економіки зайшов 
особливо далеко. Фінансовий капітал набагато мобільніші, ніж будь-який 
інший економічний ресурс, особливо в сучасному світі, де обмін капіталами 
придбав електронну форму, завдяки чому переміщення капіталу відбувається 
миттєво. 

З 80-х рр. ХХ ст. фінансові ринки набули транснаціонального характеру. 
Склалася фінансова мережа, що включає в себе фінансові центри в різних 
країнах, в першу чергу в США, Великобританії, Японії, Гонконгу та ін. Ці 
центри працювали з транснаціональними економічними суб'єктами. 
Формування цієї мережі отримало назву фінансової революції, яка включала 
три основних аспекти: наявність наднаціональної фінансової системи, 
інновації у фінансовій сфері, практично глобальну присутність міжнародних 
фінансових організацій і зростання їх глобального впливу. Найбільш 
впливовими фінансовими центрами є такі структури, як МВФ (Міжнародний 
валютний фонд), МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку), 
Міжнародна фінансова корпорація, ЄБРР (Європейський банк реконструкції і 
розвитку), СОТ (Світова організація торгівлі) і ін. 

Зростання впливу міжнародних фінансових організацій 
супроводжувався ослабленням державного контролю за рухом капіталів з 
боку найбільш розвинених економічних держав (США, Японія, 
Великобританія). Це призвело до розширення фінансових ринків цих країн і 
зростання мобільності капіталів, відтоку капіталу за кордон і, навпаки, 
притоку капіталу на внутрішні ринки. Фінансові організації спочатку 
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проводили економічну політику, спрямовану на утвердження повної свободи 
ринку і зняття практично всіх обмежень для розвитку і зростання світової 
торгівлі. Міжнародні фінансові організації, зокрема, МВФ нерідко брали 
участь в реформах, що проводяться різними державами. Однак результати 
цього втручання не завжди були однозначно позитивними. Те ж саме можна 
сказати і про МБРР. Діяльність обох організацій неодноразово піддавалася 
критиці, оскільки практика допомоги, яка надається країнам, що 
розвиваються, має на увазі виконання вимог самих цих організацій, що є 
умовою отримання допомоги.  

Діяльність міжнародних фінансових організацій базується на ідеології 
неолібералізму, що виходить із переконання, що вільний розвиток ринку 
автоматично тягне за собою процвітання суспільства. Однак, як показує 
практика, це далеко не завжди так. Загальне матеріальне благополуччя і 
низький рівень конфліктності найбільш розвинених країн були створені не 
абсолютною свободою ринкових відносин, а що склалася до середини ХХ ст. 
системою відносин, що включали представників бізнесу, держава і 
профспілкові організації, при цьому рівновагу в цих відносинах було 
досягнуто саме за рахунок державного втручання, котрий гарантував захист 
прав і бізнесу, і найманої праці. Саме це в першу чергу, не підриваючи основ 
ринкової економіки - приватної власності, прагнення до прибутку і свободи 
підприємництва, зробило західний бізнес соціально відповідальним і змусило 
його враховувати права та інтереси працівників і національні інтереси. У 
країнах, що розвиваються нічого подібного не відбувалося і не відбувається, і 
розвиток в них «вільних ринкових відносин» аж ніяк не веде до загального 
процвітання і гармонії у відносинах соціальних. Однак для багатьох країн-
аутсайдерів допомогу міжнародних фінансових організацій є занадто 
важливою, щоб від неї відмовитися. У такій ситуації складно говорити про 
повне збереження суверенітету цими державами [2]. 

Забезпечення фінансової та економічної безпеки країни вимагає 
припинення практики втечі капіталів, що є однією з найбільш сильних 
внутрішніх загроз економічній безпеці країни в цілому. В основі втечі 
капіталів знаходиться вкрай низький рівень довіри до національної валюти 
при високому рівні інфляції, специфіка економічної і політичної системи. 
Таким чином, проблема фінансової безпеки ув'язується з більш широким 
комплексом проблем, зумовлених не тільки глобалізаційними процесами, а й 
внутрішніми проблемами країни. 

Факторами, що сприяють до ризиків фінансової безпеки, виступають 
також зростання зовнішнього державного боргу, зайва відкритість економіки. 
Подолання цієї загрози не означає прагнення до закритості країни, але має на 
увазі раціональне поєднання відкритості із захистом власних національних 
інтересів, умінням грамотно відстоювати ці інтереси на міжнародній арені. 

Отже, проблема фінансової безпеки має комплексний характер. Вона 
породжується багато в чому викликами з боку транснаціональної економіки, 
яка змінює конфігурацію економічних і політичних відносин. У той же час 
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проблема фінансової безпеки - це та внутрішня проблема, в основі якої 
лежать помилки в економічній політиці держави, зловживання з боку 
державної влади, відсутність правової культури і у представників бізнесу, і у 
представників інших соціальних груп, ослаблення соціальної солідарності. 
Тому повне забезпечення фінансової безпеки можливо не тільки на шляху 
протистояння зовнішнім викликам, а й за умови комплексного вирішення 
соціально значущих внутрішніх проблем, пов'язаних з удосконаленням 
державного управління, подоланням дефіциту довіри як на 
інституціональному, так і міжособистісному рівні, формуванням соціально 
відповідального бізнесу і сприятливих умов для розвитку національної 
економіки. 

Список використаних джерел: 
1. Бек У. Що таке глобалізація? Помилки глобалізації – відповіді на 

глобалізацію. М., 2001. 304 с 
2. Самигін С.І., Верещагіна А.В. Глобальні виклики сучасності і 

безпека цивілізації третього тисячоліття // European Social Science Journal 
(Європейський журнал соціальних наук). 2014. № 6, т. 2. URL: http://mii-
info.ru/ data/documents/EZhSN-2014-6-2.pdf 
 

Крестине Мартиросян 
 Науковий керівник: Громова А.Є., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК ОЗНАКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ 

 
На сучасному етапі страховому ринку України, значення 

перестрахування досить складно переоцінити, адже для страховика головним 
завданням є раціональний розподіл ризику. При зростаючій конкуренції на 
страховому ринку компаніям потрібно розширювати свої можливості як за 
видами страхування, так і за обсягами взятих на себе ризиків, але при цьому 
важливо забезпечити фінансову безпеку і уникнути дестабілізації 
фінансового стану.  

Вагомий внесок  у дослідження розвитку перестрахування було 
здійснено багатьма дослідниками як вітчизняними так і закордонними, серед 
яких слід відзначити: В. Д. Базилевича, С. С. Осадця, К. Е Турбіну, В. В. 
Шахова, К. Пфайффера; О. В. Козьменко, А. О. Бойка, О. М. Пахненко  та 
багато інших науковців, що плідно працюють у сфері економічних, 
фінансових та державно-управлінських проблем страхового ринку. 

Перестрахування є необхідним елементом розвитку страхового ринку 
України. Ця необхідність обумовлена низькою капіталізацією вітчизняного 
страховика, а також відсутністю достатньої кількості ефективних фінансових 
інструментів. Позитивним моментом є те, що перестрахування сприяє 
збільшенню ємності страховика, переважна більшість яких не здатна взяти на 
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страхування дуже великі ризики. Таким чином, проблема перестрахування на 
страховому ринку, як одного із способів захисту страховика від випадків 
неплатоспроможності й банкрутства, актуальна і сьогодні. Отже ця проблема 
потребує свого наукового осмислення з метою вироблення стратегії її 
практичного розв’язання. 

Відносини страховика і перестраховика оформляються договором 
перестрахування, за яким одна сторона, перестрахувальник, передає ризик і 
відповідну частину премії іншій стороні, перестраховику, який 
зобов’язується при виникненні страхового випадку оплатити прийняту на 
себе частину ризику[1, с.48]. 

Переваги перестрахування:  
— зменшують розмір технічного ризику, тобто ймовірність відхилення 

фактичного рівня сукупних страхових виплат від рівня, що прогнозується 
страховиком (недостатність коштів страховика для виконання зобов'язань за 
договорами страхування);  

— беруть на себе частину ризиків перестрахувальника, зменшуючи 
його відповідальність і тим самим перетворюючи непередбачені, змінні 
витрати в постійні;  

— збільшують можливості щодо прийняття ризиків на страхування;  
— аналізують міжнародний досвід, що є корисним для страховиків при 

оцінці розвитку ринку [3]. 
Оскільки на даний час в Україні немає сприятливого економічного та 

законодавчого середовища для існування спеціалізованих перестрахувальних 
компаній, перестрахуванням можуть займатися всі страховики, що отримали 
ліцензію на певний вид страхових послуг. Враховуючи тенденцію 
скорочення кількості страхових компаній можна сказати, що так само 
скорочується і кількість перестраховиків. 

Діяльність ринку перестрахування України регулюється з метою 
попередження неплатоспроможності страховиків у разі обслуговування 
великих ризиків, підвищення стану ліквідності страховика, посилення 
захисту майнових інтересів страхувальників та забезпечення умов для 
розвитку ринку перестрахових послуг, встановленню загального порядку і 
умов здійснення перестрахових операцій. 

Сьогодні в Україні існує така проблема, як складність процедури купівлі 
вітчизняними перестраховиками валюти, що необхідна для виплат 
перестрахувальникам-нерезидентам. Тобто український перестраховик у 
випадку настання страхової події стикається з проблемою виплати необхідної 
суми іноземному партнерові. Як наслідок, необхідні кошти виплачуються з 
власних валютних резервів компанії у вигляді коштів отриманих у вигляді 
страхових і перестрахувальних премій. 

Чинники фінансової стійкості перестрахової компанії як суб’єкта ринку 
фінансових послуг можна об’єднати наступним чином: 

- політика щодо централізованих страхових резервних фондів; 
- формування суми фактичного запасу платоспроможності; 
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- формування нормативного запасу платоспроможності; 
- державний нагляд у сфері страхування [2, c.305].  
Для оцінки фінансової стійкості страховиків слід розглянути низку 

методів та виявити який з них є доцільний та який буде забезпечувати 
стійкість страховим компаніям.  

Одним  з  дієвих  методів  підвищення  фінансової  стійкості  страхової 
компанії, на мою думку, виступає бенчмаркінг. Бенчмаркінг – це 
систематичний, чітко структурований  аналіз конкретного  бізнес  процесу  
або  функціонування  страховика в цілому і його порівняння з еталонним 
відповідником компаній конкурентів та лідеру ринку з метою максимізації 
ефективності власної діяльності. Даний метод надає можливість: визначити  
сильні  та  слабкі  сторони  страхової компанії та встановити стратегічні цілі 
для покращення діяльності страхової компанії [4]. 

Ще одним з основних методів розширення діяльності страховика та  
збільшення  отриманого  прибутку  є  впровадження  інноваційних  послуг та  
новітніх  технологій.  Інновації в покращення фінансових операцій, 
організаційної структури та системи менеджменту страховика зменшують 
суми  витрат  на  управління  страховою  компанією  та  підвищуючи 
ефективність бізнес процесів. 

Одним з найбільш актуальних у сучасних умовах функціонування 
ринкової  економіки  критерієм  забезпечення  стабільної  діяльності  
страховика  є проведення кризис-менеджменту.   У  зв’язку  з  тим,  що  
наслідки  кожного  наступного  фінансово-економічного кризиса стають все 
більш руйнівними та носять глобальний характер впливаючи на всі сфери 
діяльності суб’єктів господарювання, проведення антикризової політики 
повинно носити систематичний характер. 

Головною умовою забезпечення фінансової стійкості страховиків є є 
якість його страхового портфеля та його тарифна політика. Важливо досягти 
такого стану портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, і 
новоукладених договорів, як мінімум, дорівнювало одиниці. Ця умова має 
поширюватися не тільки на кількість договорів, а й на суму внесків за ними, 
на страхову суму, величину ризику і тривалість строку страхування. 

У сучасних умовах одним із суттєвих зовнішніх макроекономічних 
факторів впливу на фінансову стійкість страхової компанії є фінансова 
глобалізація світового ринку страхування. Страхова система України не 
може відокремитися від впливу процесів фінансової глобалізації, тому має 
адаптуватися до зовнішньоекономічної динаміки і тенденцій. 

Отже, можна стверджувати, що забезпечення фінансової стійкості 
страхових компаній залежить від збалансованості та стабільності всього 
національного інституту страхування, успішного залучення страховиками 
іноземних інвестицій на міжнародному ринку капіталів, модернізація та 
пристосування до вимог суспільства власного бізнесу.  

Забезпечення фінансової стійкості страховика, як суб’єкта 
господарювання, також полягає у забезпеченні правильного та ефективного 
співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової 
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стійкості. Також взаємовигідна співпраця всіх учасників перестрахових 
операцій у результаті призведе до покращення фінансової стійкості кожного 
з них. 
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
Соціально-економічний розвиток країни, а також регіонів 

забезпечується за рахунок бюджетних ресурсів, тому головним завданням 
держави є збалансування бюджетних доходів і видатків, оскільки значне 
перевищення видатків над доходами призводить до економічної кризи, 
зростання державного боргу, дефіцитів бюджетів усіх рівнів тощо.  

Податкові надходження до бюджету – це злагоджена взаємодія усіх 
елементів системи, функціонування яких характеризує стан, розвиток 
податкової системи загалом, зміну в динаміці під впливом зовнішніх 
факторів. Самі ж надходження податкових платежів формують фінансові 
ресурси держави, що уможливлює виконання притаманних їй функцій, та 
впливає на соціально-економічний стан держави. Вони найбільш точно 
відображають стан національної економіки.  

Дослідженням та аналізом податкових надходжень до бюджету 
займається багато вчених-економістів, а саме: В. П. Бочарніков, Ю. М. 
Воробйов, А. І. Крисоватий, В. І. Островецький, С. В. Свірко, Ю. В. 
Сибірянська та інші. 

Податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах, 
займають найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету, що у свою 
чергу впливає на соціально-економічний розвиток держави, а також є одним 
із інструментів державного регулювання економіки. Податкові надходження 
бюджету, їх формування, розподіл та використання є важливим елементом 
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системи бюджетно-податкового регулювання економіки, значення якої 
посилюється в умовах трансформації економічної системи. На цій стадії 
економічних перетворень вплив держави на розвиток економіки набуває 
непрямого характеру і реалізується шляхом проведення економічної, в тому 
числі бюджетної та податкової політики, послідовність та виваженість якої 
визначають темпи економічного зростання. Розширювати існуючі 
зобов’язання держава може лише за наявності джерел зростання податкових 
надходжень Державного бюджету України. 

Таким чином, державні доходи, акумулюючи грошові надходження, 
формують певну систему фондів. Вони створюються як за рахунок коштів 
держави, так і за рахунок недержавних підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб. Треба відзначити, що формування цих фондів за рахунок 
недержавних підприємств, установ, організацій відбувається тільки за умов 
виконання ними певнихобов’язків[1, с. 220]. 

Обсяги податкових надходжень бюджету визначаються станом розвитку 
економіки країни, кількістю економічних агентів та їх активністю, які 
відповідно до положень національного податкового законодавства 
зобов’язані здійснювати відрахування на користь держави, а також 
потребами держави щодо перерозподілу ВВП та фінансового забезпечення 
реалізації державних програм. Природа податкових вилучень обумовлює 
характер утворення податкових надходжень бюджету, формування яких 
здійснюється державою шляхом вилучення частини доходів чи інших активів 
платників податків на основі реалізації конституційного права на суверенітет 
в оподаткуванні. Податкові надходження посідають провідне місце серед 
різних методів мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів державного 
регулювання економіки, вони є найбільш адекватним і об’єктивним 
відображенням стану національної економіки (економічного зростання або 
спаду) [2]. 

Визначимо місце податкових надходжень у доходах Державного 
бюджету, шляхом проведення аналізу (табл.1).  

Таблиця 1 
Структура доходів Державного бюджету України за 2014-2016 роки 

 
Показники 2014 р., грн. 2015 р., грн. 2016 р., грн. Відхилення %

2014 2015 2016

Доходи 375818425,3 513335960,4 604851574,3 100 100 100

Податкові 
надходження 

299588860,2 409970879,6 502554559,6 79,7 79,9 83,1

Неподаткові 
надходження 

69373338,1 95976326,3 87646786,1 18,5 18,7 14,5

Інші 
надходження 

69373338,1 7388754,5 14650228,6 1,8 1,4 2,4
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З даних, наведених в табл.1, можна побачити, що податкові 
надходження складають близько ¾ доходів Державного бюджету.Протягом 
останніх років відбувається ріст частки податкових надходжень у бюджеті 
країни. Так,частка податкових надходжень у 2015 році, порівняно з 2014 
роком зросла на 0,2%, а у 2016 році, порівняно з 2015 роком – на 3,2%. 
Прослідкуємо це на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Податкові надходження до державного бюджету за 2014-2016 

роки 
Дослідження проблем формування дохідної частини Державного 

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.  

Аналіз основних тенденцій формування дохідної частини державного 
бюджету показав, що існує тенденція прирощення податкових доходів 
державного бюджету. 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, але й 
активно впливати на підвищення ефективності суспільного виробництва, 
заохочувати окремого виробника, господарюючі суб’єкти до інвестування 
коштів у різні галузі діяльності.  

Таким чином, соціально-економічне значення податків та зборів полягає 
у формуванні централізованих державних фінансових ресурсів, які 
акумулюються у бюджетах різних рівнів і перерозподіляються по витратних 
статях відповідно з бюджетним розписом. Тому, існує необхідність 
принципової зміни орієнтирів фінансової політики в Україні, і насамперед – 
податкової політики як однієї з її найголовніших складових. Це стосується не 
допущення зростання податкового навантаження на економіку; створення 
сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, 
скорочення рівня тінізації капіталу; створення стабільної податкової системи, 
яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 
Фінансові ресурси будь-якого регіону є одним із найскладніших об’єктів 

управління з позиції загальнодержавної та регіональної політики. 
Особливості формування та використання цих ресурсів визначаються 
певними бюджетними відносинами між користувачами, на певному етапі 
розвитку. Місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів. Їх 
функція, викликана особливими місцевими інтересами. Проте на сучасному 
етапі розвитку економіки, формування місцевих бюджетів, рівень 
забезпеченості фінансовими коштами, потреб місцевої влади постійно 
зменшується. Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування 
має стати мобілізація достатнього обсягу фінансових ресурсів і в результаті 
їх ефективне використання. Тому, дослідження формування і використання 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів є актуальним. 

Дослідженням особливостей формування і використання місцевих 
бюджетів займалося багато вітчизняних науковців, зокрема:             
В. Л. Андрущенко, Т. Г. Бондарук, О. М. Бориславська, К. М. Владимиров,   
Н. І. Власюк та інші. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей формування і 
використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України. 

Джерелом фінансових ресурсів, незалежно від рівня їх формування й 
використання, завжди є валовий внутрішній продукт країни як вартість усіх 
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створених у суспільстві благ за певний період. Зважаючи на вартісну 
структуру валового внутрішнього продукту, можна зазначити, що основна 
частина фінансових ресурсів перебуває в розпорядженні держави, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ тощо. Вони 
утворюються за рахунок податків та інших обов’язкових платежів, прибутку, 
амортизаційних відрахувань. А податки, збори, обов’язкові внески, прибуток 
є, як відомо, формами доданої вартості. Тому, можна вважати, що фінансові 
ресурси утворюються значною мірою за рахунок тієї частини валового 
внутрішнього продукту, яка є новоствореною вартістю [4]. 

Доходи місцевих бюджетів формуються із доходів загального фонду та 
доходів спеціального фонду. До загального фонду місцевих бюджетів 
зараховуються податки, збори та обов’язкові платежі, які не мають 
спеціального використання. До спеціального фонду відносять власні 
надходження бюджетних установ, окремі надходження до цільових фондів, 
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, а також інші платежі, які мають спеціальне цільове 
використання. Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів 
є бюджет розвитку. 

Доходи спеціального фонду складають на рівні 10-13% доходів місцевих 
бюджетів. 

Розглянемо більш детально податкові надходженнях, а саме:  місцеві 
податки і збори. Відповідно до Податкового кодексу України, до місцевих 
належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах 
граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, 
селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати 
на території відповідних територіальних громад. До місцевих податків і 
зборів належать:   

− податок на майно;  
− єдиний податок;   
− збір за місця для паркування транспортних засобів;  
− туристичний збір [1].  

Причому місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та 
податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). 
Решта зборів встановлюються в межах повноважень місцевих рад. Слід 
звернути увагу на те, що відповідно до Податкового кодексу України 
місцевим органам самоврядування забороняється самостійно встановлювати 
власні податки та збори [2]. 

Станом на 2015 рік до загального фонду місцевих бюджетів в Україні  
(без урахування трансфертів) надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116,0% 
від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст 
надходжень до загального фонду склав 42,1% або + 29,6 млрд. грн. 
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Загалом обсяг надходжень ПДФО до місцевих бюджетів в Україні за 
2015 рік склав 53 625,8 млн. грн.,  надходжень плати за землю – 14 466,6 млн. 
грн.  

Фактичні надходження податку на майно за  2015 рік склали 736,9 млн. 
грн. 

За 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів в Україні (без 
урахування трансфертів) надійшло 146,6 млрд. грн., що складає 116,3% від 
річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст 
надходжень до загального фонду склав 49,3% або + 48,4 млрд. грн. 

Загалом обсяг надходжень ПДФО до місцевих бюджетів в Україні за 
2016 рік склав 79,0 млрд. грн., надходження плати за землю – 23,3 млрд. грн. 

Фактичні надходження податку на майно за  2016 рік склали 1,4 млрд. 
грн. 

На теперішньому етапі, дохідна частина місцевих бюджетів все меншою 
мірою залежить від перерозподілу фінансових ресурсів через державний 
бюджет. Тому, використання місцевих фінансових ресурсів відбувається у 
результаті виконання видаткової частини місцевих бюджетів.  

Обсяг видатків місцевих бюджетів у 2016 році  (з урахуванням коштів, 
що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) становив 65,3 
млрд. грн., що більше відповідного показника 2015 року на 22,6%. 

На сьогоднішній день більшість видатків місцевих бюджетів традиційно 
спрямовується на соціально-культурну сферу: освіту, охорону здоров’я, 
соціальний захист і соціальне забезпечення, культуру та мистецтво, фізичну 
культуру і спорт. Станом на 2016 рік загальний обсяг видатків на соціально-
культурну сферу зріс майже на 30% у порівнянні з 2015 роком. Серед них 
найбільшу частку склали видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення, освіту та охорону здоров’я. 

Згідно зі ст. 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Вони 
здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету 
відповідно до вимог зазначеного Кодексу та Закону про Державний бюджет 
України.  

У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються 
витрати бюджету розвитку. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на 
реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, 
пов’язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності, інших заходів, 
пов’язаних із розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого 
боргу. Видатки, здійснювані органами місцевого самоврядування на потреби 
територіальних громад, їхні розмір і цільове спрямування визначаються 
відповідними рішеннями про місцевий бюджет [6]. 
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Отже, наразі в Україні спостерігається послаблення фінансової 
залежності регіонів від центру. З кожним роком місцеві бюджети формують 
все більше доходів за рахунок податкових та неподаткових надходжень, 
трансфертів та операцій з капіталом. В результаті, ці доходи спрямовуються  
на соціально-економічний розвиток регіону. Проте для покращення 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування необхідно розширити 
дохідну базу місцевого бюджету, залучити  додаткові джерела фінансування, 
запровадити сучасні методи фінансового планування у місті.  Тому, одним із 
пріоритетних напрямів щодо формування ресурсної бази місцевих бюджетів 
має стати підвищення самостійності місцевих бюджетів шляхом зростання 
ролі місцевих податків та зборів у структурі їх доходів. 
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЄС У СФЕРІ 

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
 

В умовах подолання наслідків фінансової кризи в країнах світового 
співтовариства зростає роль бюджетної політики в сфері видатків державного 
бюджету, як комплексної системи заходів і дій, органів влади в управлінні 
бюджетними коштами на основі концепції розвитку бюджетних відносин. 
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Бюджетна політика країн ЄС повинна сприяти державній підтримці 
зростання національної економіки, забезпечення фінансової і соціальної 
стабільності, задоволення потреб та розв’язання різноманітних проблем 
суспільства на основі сталого розвитку. Видатки державного бюджету є 
ресурсною базою органів державної влади та управління у проведенні 
бюджетної політики і здійсненні соціально-економічних реформ, 
спрямованих на забезпечення економічного зростання [2, c. 197]. Тому 
формування оптимального складу та структури видатків державного 
бюджету у системі бюджетної політики країн ЄС є одним із пріоритетних 
завдань на сучасному етапі соціально-економічного розвитку.  

Метою нашого дослідження є фінансування видатків державного 
бюджету за функціональною ознакою в розрізі країн ЄС, а також 
дослідження відповідності принципів побудови бюджетної політики 
Євросоюзу. 

Концептуальні засади реалізації бюджетної політики країн ЄС у сфері 
фінансування видатків державного бюджету представлені в працях 
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: А.Бояра , Дж. Б’юкенена, 
С.Юрія, А.Вагнера, О. Василика, Дж. М. Кейнса, Г.Лопушняк, І.Луніної, 
І.Розпутенко, П.Самуельсона, Дж. Стігліца, В.Танзі, С.Фішера, М. Фрідмена, 
Е. Хансена, Дж. Хікса. 

Характеристикою бюджетної політики Європейського Союзу є її 
функціонування у відповідності з визначеними принципами формування 
доходів та видатків Союзного Бюджету. Основними принципами формування 
доходів бюджету Європейського Союзу є принцип сумісної фінансової 
відповідальності, що відображається у зобов’язанні всіх держав-членів 
приймати участь у формуванні доходів Союзного бюджету та принцип 
фінансової солідарності, що визначає пропорційність внесків держав-членів 
їх фінансовим можливостям. Основними принципами будови бюджетних 
витрат є принцип укріплення економічного та соціального об’єднання 
держав-членів, що відображає сприяння бюджетного фінансування 
вирівнюванню економічного положення держав-членів, вирішенню 
соціальних протиріч та принцип солідарності й принцип бюджетної 
дисципліни, що передбачає економічну ефективність витрачання коштів [1, c. 
201]. 

Дослідження основних тенденцій зміни частки доходів та видатків у 
ВВП в цілому по ЄС, в країнах Єврозони та провідних державах 
Європейського Союзу (рис. 1, рис. 2.) доводить факт розбалансування 
бюджетних систем країн-членів через складання бюджетів зі зростаючим 
дефіцитом, наявну тенденцію до збільшення державних витрат.  
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Рис 1. Видатки державного бюджету, % до ВВП 
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Рис 2. Доходи державного бюджету, % до ВВП 
 За даними рис. 1 та рис. 2 спостерігається тенденція до зростання частки 
видатків і частки доходів державних бюджетів у ВВП як у середньому за 
країнами-членами ЄС так і в Єврозоні. Розгляд визначених країн, що мають 
найбільший розмір ВВП серед держав-членів і відповідно є основними 
донорами Європейського Союзу, показує різнонаправленість тенденцій та 
незбалансованість стану бюджетної системи [3]. 
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Таблиця 1 
Динаміка доходів та видатків бюджетів країн ЄС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20
12

 

Доходи 44,7 44,7 44,3 38,1 52 47,8 37,6 

Витрати 49 49 44,3 46,3 56,8 50,8 48,1 

Різниця -4,3 -4,3 0 -8,2 -4,8 -3 -10,5 

20
13

 

Доходи 45,4 45,4 44,5 39 52,9 48,1 38,6 

Витрати 48,6 48,6 44,7 44,7 57 50,8 45,6 

Різниця -3,2 -3,2 -0,2 -5,7 -4,1 -2,7 -7 

20
14

 

Доходи 45,1 45,2 44,7 38 53,4 47,9 38,9 

Витрати 48,1 48,1 44,4 43,7 57,3 50,9 44,9 

Різниця -3 -2,9 0,3 -5,7 -3,9 -3 -6 

20
15

 

Доходи 44,9 44,9 44,7 38,5 53,5 47,8 38,6 

Витрати 47,3 47,3 44 42,9 57 50,4 43,8 

Різниця -2,4 -2,4 0,7 -4,4 -3,5 -2,6 -5,2 

 
Провівши аналіз бюджетів ЄС можемо стверджувати що майже у всіх 

країнах щороку бюджет недоотримує певну суму коштів (табл.1), тобто 
бюджет зазнає дефіциту коштів.Проте, у 2012 в Німеччині було досягнуто 
балансу доходів та витрат. Позитивні тенденція щодо перевищення доходів 
над витратами було відмічено в 2014 - 2015 роках в тій самій країні, власне 
Німеччині.  

Можна зробити висновки, що бюджетна політика Європейського Союзу 
на сучасному етапі направлена на розробку засад зі зміни структури видатків 
Союзного бюджету, системи пошуку альтернативних ресурсів, посиленням 
вимог до координацій національних бюджетних політик.  
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МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ: ЇЇ ФАКТОРИ, МОДЕЛІ 

ТА ІНСТРУМЕНТИ 
 

Стратегічний курс на створення підвалин соціально орієнтованої 
економіки в Україні потребує розв'язання першочергових проблем перехідної 
економіки. Передовсім це стосується стабілізації економіки, а також 
переходу до справжнього економічного зростання. У пропонованій темі 
розглядаються зміст політики економічної стабілізації та її різні варіанти, 
методи дослідження оптимальних параметрів економічного зростання, 
конкретизуються фінансово-кредитні інструменти щодо виконання 
поставлених економічних завдань. Сутність макроекономічної стабілізації та 
її моделі 

Кінцевою метою економічної трансформації перехідного суспільства в 
Україні є створення умов для переходу до ефективної економічної системи, 
яка б забезпечувала оптимальні темпи зростання ВВП та високий життєвий 
рівень населення. Досягнення цієї мети потребує економічної стабілізації з 
дальшим переростанням у економічне пожвавлення, а відтак піднесення. 
Якщо розкрити кінцеву мету реформування, то вона передбачає не просте 
лінійне підвищення ефективності економіки, а перехід до пості 
індустріального суспільства. Останнє є суттєвим для вибору засобів 
економічного регулювання. 

Сутність макроекономічної стабілізації полягає в подоланні 
макроекономічної незбалансованості. Вона характеризується коливанням 
обсягу національного продукту, рівнів цін і зайнятості та браком умов для 
впевненого зростання обсягу ВВП. У традиційній ринковій економіці 
коливання цих величин має в основному циклічний характер, тому 
макроекономічна стабілізація зводиться до скорочення амплітуди відхилень 
та зменшення глибини спаду. Свого конкретного змісту вона набуває в 
економічній політиці, яка сприяє наближенню фактичного рівня ВВП до його 
потенційного рівня і на цьому підґрунті досягнення повної зайнятості та 
стабільних цін. За таких умов у економіці циклічного безробіття практично 
немає, а рівень інфляції стабільно мінімальний[1]. 

Вибір пріоритетних напрямків перетворень у кожному з блоків тісно 
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пов'язаний з вибором тієї чи тієї моделі трансформації економіки. Власне 
кажучи, модель і є сукупністю заходів перетворення, яким притаманна певна 
послідовність та підпорядкованість їх реалізації. Загальновідомо, що 
головними моделями трансформування економіки є "шокова терапія" та гра 
дуалізм. 

Модель "шокової терапії" є аж надто радикальною. Вона передбачає 
блискавичні разові заходи і безповоротне руйнування попередньої 
економічної системи. "Шокова терапія" ґрунтується на лібералізації цін, 
послідовній і за можливості якнайширшій приватизації, фінансовій 
стабілізації монетарними методами. 

Градуалістська модель потребує поступових перетворень, зваженого 
використання елементів попередньої економічної системи. Вона зберігає 
провідну роль держави в економіці за умов перегляду й оновлення функцій 
державних організацій, надання самостійності підприємствам усіх форм 
власності, стимулювання вітчизняного виробництва та структурної 
перебудови. 

Ліберальний варіант поділяється на ортодоксальний і гетеро доксальний 
підходи. І той і другий на перший план висувають антиінфляційну політику, 
проте з деякими відмінностями. 

Ортодоксальний підхід передбачає скорочення дефіциту державного 
бюджету за рахунок зменшення державних витрат (на державне втручання в 
економіку, соціальний захист і забезпечення, управління, оборону і т. ін.) і 
збільшення дохідної бази бюджету (скорочення податкових пільг, 
підвищення рівня збирання податків, ліквідація позабюджетних фондів 
тощо). Одночасно проводиться жорстка грошово-кредитна лінія, яка 
реалізується в політиці "дорогих грошей": обмеження грошової емісії, 
підвищення облікової ставки відсотка, підвищення норми резервування, 
скорочення кредитів центрального банку, продаж[3]. 

Гетеродоксальний підхід не обмежується політикою доходів. Для 
досягнення позитивного результату контрольоване зростання цін і доходів 
має доповнюватись антиінфляційними заходами податково-бюджетної та 
грошово-кредитної політики. Фіскальні та монетарні обмеження мають 
створити в товарно-грошовій сфері такі умови, за яких ціни та доходи взаємо 
збалансовані. За інших умов контроль за цінами і доходами спричинить 
приховану інфляцію, яка зразу стане відкритою після його відміни. 

Антиінфляційна політика розраховується на певний період часу, 
залежно від чого вона може бути або швидкою, або повільною. Стратегія 
швидкого зниження темпів інфляції означає поступове, крок за кроком, 
обмеження грошової маси і падіння темпів знецінення грошей. Повільне 
скорочення грошової маси несуттєво впливає на обсяг виробництва і не 
призводить до його спаду. 

Основні характеристики макроекономічної структурно-виробничої 
стабілізації: активне державне регулювання економіки способом поєднання 
прямого впливу на умови і процеси відтворення з фінансовим регулюванням. 
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А також реалізація структурної перебудови економіки з допомогою 
концентрації зусиль держави на перспективних напрямах економічного 
розвитку та ліквідації наявних диспропорцій, посилення інвестиційної 
діяльності держави як за її безпосередньої участі в капіталовкладеннях, так і 
завдяки стимулюванню інвестиційної діяльності; широка підтримка 
вітчизняних товаровиробників та вибір заходів, що стимулюють кінцевий 
попит з боку фірм та домогосподарств, а не обмежують його. 

Структурно-виробнича стабілізація є антиподом "шокової терапії" і суто 
фінансової стабілізації. її зміст охоплює ідеї кейнсіанського вчення, 
інституціональної теорії, соціал-демократичної та еволюціоністської шкіл і т. 
ін. Структурно-виробничий варіант макростабілізації на противагу "шоковій 
терапії" надає менш важливого значення приватизації, лібералізації цін і 
зовнішньої торгівлі. Фінансова стабілізація тут похідний елемент виробничої 
стабілізації. Передбачається, що активна виробнича, інвестиційна, 
структурна політика сприятимуть швидкій модернізації продуктивних сил, 
забезпечать зниження витрат, підвищення якості, зміцнення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції і, зрештою, приведуть до 
фінансової стабілізації[2]. 

Проте реалізація політики структурно-виробничої стабілізації може 
спричинити підвищення інфляції, але її завжди можна утримати в певних 
рамках і зробити контрольованою. А з часом висока інфляція, що виникає на 
першому етапі реформ, погашається економічним піднесенням. 

Економічне зростання на основі фінансової стабілізації. Економічне 
зростання на основі виробничо-структурної стабілізації. Не всі економісти 
погоджуються з варіантом економічного зростання на базі фінансової 
стабілізації. Багато з них обґрунтовують інший варіант, доводячи слабкість 
позицій прихильників варіанта "від фінансової стабілізації до економічного 
зростання", їхні аргументи такі: 

 практика країн з перехідною економікою є ще не надто переконливою 
для остаточних висновків про зв'язок темпів інфляції і темпів економічного 
зростання; 

 не можна казати про економічне зростання взагалі, не зачіпаючи 
якісних боків зростання. Так, в Україні економічне пожвавлення спричинено 
збільшенням експорту, пов'язаного з економічно брудними виробництвами, а 
в цілому структура експорту і виробництва погіршується; 

 за період, поки настане фінансова стабілізація, умови відтворення 
суттєво ускладнюються (старіння основного капіталу, збільшення частки 
імпорту на внутрішньому ринку). 

Ці заходи, на думку прихильників даного підходу, здатні забезпечити 
економічне зростання. 

Таким чином, досягнення економічної стабілізації та перехід до 
економічного зростання залежить від багатьох факторів: рівень зайнятості, 
рівня цін та осяг національного продукту. Для правильного збалансування 
цих показників потрібно проводити доцільну та правильну грошово-
кредитну, фінансову та соціальну політику в країні. 
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АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 

ДОСВІДУ 
 

Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету 
будь-якої держави, тому що вони є основним джерелом його наповнення. В 
усіх країнах світу витрати держави плануються виходячи з дохідної частини, 
тобто з кількості зібраних податків. У розвинених країнах світу податкові 
збори становлять від 25 до 50% загального валового внутрішнього продукту 
країни. 

Згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, 
податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок, що залежить 
від результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичної особи [1].  

Однією з головних функцій, притаманних ПДФО, є фіскальна, яка 
проявляється у формуванні дохідної частини бюджету. В основу реалізації 
даної функції має бути покладено принцип фіскальної ефективності, до 
ключових характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізації 
видатків на адміністрування, запобігання ухиленню від сплати, еластичність 
податкового механізму, рівномірний розподіл між різними соціальними 
групами платників (населення). В країнах по всьому світу за рахунок цього 
податку поповнюється бюджет. В Україні його обов’язково нараховують 
більшості населення.   

Розглянемо ПДФО у 2017 році в Україні, ставка якого складає 18% [1]. 
Туди входять фізичні особи, юридичні особи, підприємці та ті, хто 
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займається самостійно професійною роботою. ПДФО використовують 
практично, коли обкладають всі види доходів наших громадян (рис.1). 

 
 

Рис.1. Структура податку на доходи фізичних осіб 
На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування 

ПДФО встановлюються виключно на загальнодержавному рівні, в іноземних 
державах органам місцевого самоврядування надано досить широке право в 
сфері податкової юрисдикції [3, с.68]. 

З метою розробки пропозицій щодо формування в Україні оптимальної 
системи оподаткування доходів фізичних осіб доцільним є вивчення уже 
існуючих механізмів справляння прибуткового податку в інших країнах. 

Розглядаючи цю проблему, на рисунку 2 можна виділити країни з 
найвищим рівнем ПДФО. 

 
*з розрахунку на одну людину з середньою заробітною платою, без дітей 

Рис. 2. Ставка ПДФО в різних країнах [2]. 

ПДФО Зарплату 

Різні виплати, які є 
заохочувальними, інші 

винагороди, які 
нараховують, коли людина 

працює за договором 

Виграші в різні лотереї

Виграш у азартну гру, 
який сплачує її організатор 

та інші 
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Характеризуючи зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних 
осіб, можна виділити, що в більшості країн світу шкала ставок прибуткового 
податку з громадян прогресивна і максимальний їх розмір сягає значних 
величин: Бельгія – 42,8%; Німеччина – 39,9%; Данія – 38,9%; як порівняння, 
Україна – 18,0%. Це говорить про те, що ставка ПДФО в Україні 
збільшується і, можна сказати, знаходить на шляху до встановлення ставки, 
яка буде близької до ставок в розвинутих країнах. 

Як бачимо, у державах з прогресивним розвитком ставка ПДФО займає 
більшу частину, ніж в Україні.  У більшості економічно розвинутих країн 
світу громадяни з невисокими зарплатами звільняються від подоходного 
податку. Натомість основний тягар наповнення бюджету лягає на заможні 
верстви населення, для яких встановлена прогресивна шкала оподаткування. 
Вилучаючи кошти у більш забезпеченого населення через прогресивне 
оподаткування, розвинуті країни залишають їм достатньо грошей для 
споживання та заощадження. Певна частина доходів, яку вона отримала від 
багатших верств, держава перерозподіляє на користь біднішого населення, 
тим самим стимулює попит на товари та послуги [4, c.105].  

Україна ж сформувала систему прибуткового оподаткування зі значним 
податковим навантаженням на малозабезпечених громадян, що не є 
справедливим, адже всі без виключення громадяни, незалежно від розмірів їх 
доходів, сплачують податок за ставкою 18%, в результаті чого в нашій країні 
відбувається перерозподіл ВВП на користь фізичних осіб, що мають вищі 
статки. 

Таким чином, узагальнюючи все можна стверджувати, що податок на 
доходи фізичних осіб виконує важливу фіскальну функції. Реформування 
податкового законодавства сприяло збільшенню податкових надходжень до 
бюджету та створило умови для підвищення впливу податку на рівень життя 
населення. Основним напрямком подальшого удосконалення законодавчої 
бази у цій сфері має стати зменшення податкового навантаження на 
соціально незахищені верстви населення та зростання відповідальності 
платників податку за ухилення від оподаткування. 

Аналіз проблем справляння податку на доходи фізичних осіб засвідчив, 
що не дивлячись на те, що ця податкова форма забезпечує надходження 
значної частини доходів бюджетів, сучасний механізм її нарахування і сплати 
не позбавлений значних недоліків, основними з яких є пропорційні ставки 
цього податку, відсутність порядку оподаткування доходів сім`ї загалом, а не 
доходів кожного громадянина окремо, а також недосконалий порядок 
розподілу мобілізованих сум податку між бюджетами. Система 
оподаткування фізичних осіб в Україні є недосконалою і потребує певних 
змін, незважаючи на те, що держава впродовж останніх років докладає 
зусилля для вдосконалення.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ 

 
Світовий банк, метою якого є підвищення рівня життя країн, що 

розвиваються, та найменш розвинених, грає провідну роль у визначенні 
шляхів фінансування програм розвитку. Співпраця України з міжнародними 
фінансово-кредитними організаціями вкрай важлива сьогодні, оскільки перед 
нашою країною повстала ключова проблема пошуку достатніх фінансових 
ресурсів для здійснення системних та структурних реформ. Не менш вагомим 
є визначення основ нової зовнішньої та внутрішньої політики України, що 
зумовлює необхідність вдосконалення державної стратегії розвитку 
взаємовідносин з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. 

Теоретичною базою дослідження співробітництва Світового банку та 
України виступають праці А. О. Шатковської [5],  О. В. Плотнікова [2], та 
аналітичні дані [1, 4, 3]. 

Метою дослідження є визначення особливостей і основних результатів 
співпраці України та Світового банку. 

Упродовж останніх 25 років одним із головних кредиторів України є 
Світовий банк. До структури Світового банку входять дві інституції: 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація 
розвитку (МАР). Світовий банк є другим після Міжнародного валютного 
фонду (МВФ) найбільшим кредитором України і його вага невпинно зростає. 

Світовий банк представляє собою акціонерне товариство, акціонерами 
якого є 186 країн-членів.Співробітництво України зі Світовим банком бере 
початок у вересні 1992 р., саме тоді відбулося підписання Статей Угоди 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а Україна стала 167-м 
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членом Світового банку, підписавшись на 908 (0,77%) акцій основного 
капіталу.Основним документом, на якому базується співпраця України з 
членами Групи Світового Банку є Стратегія партнерства [5, с. 136]. 

За роки співробітництва Світовий банк затвердив для України 50 позик 
загальним обсягом 10,1 млрд. дол. США, з яких отримано 7,4 млрд. дол. 
США. Значна доля цих коштів, була позиками на структурні перетворення та 
реформування фінансового сектора і подальший розвиток банківської 
системи [3]. 

За останні три роки Україна пережила низку гострих політичних та 
економічних проблем. Після «Революції Гідності», яка відбулась в лютому 
2014 року в Україні відбулася низка переломних подій, в тому числі початок 
конфлікту на сході України, а також президентські, парламентські і місцеві 
вибори. Тому у березні 2014 Група Світового банкуу відповідь на кризу в 
Україні негайно оголосила про підтримку програми реформ, що мають за 
мету поставити економіку на шлях сталого розвитку і 10 березня 2014 року 
Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про готовність надати 
додаткові кредитні ресурси у розмірі 3 млрд. дол. США. Як наслідок цієї 
співпраці, починаючи з 2014 року, українська влада провела ключові 
реформи в ряді галузей, в тому числі: проведення значної фіскальної 
консолідації, перехід до гнучкого обмінного курсу, реформування тарифів на 
електроенергію і соціальної допомоги, перехід на більш прозору систему 
державних закупівель, спрощення регулювання підприємницької діяльності, 
а також стабілізація та реструктуризація банківського сектору. Проте, 
зробити ще належить багато [4]. 

На сьогодні на стадії реалізації перебуває 13 проектів,загальна вартість 
яких становить4,7 млрд.дол. США. Їх метою є модернізація інфраструктури, 
зокрема проекти з реабілітації гідроелектростанцій, передачі електроенергії, 
розвитку міської інфраструктури, покращення автомобільних доріг та 
безпеки руху, підвищення енергоефективності, в тому числі у секторі 
централізованого теплопостачання, розвитку міської інфраструктури, 
модернізації системи соціальної підтримки населення України, поліпшення 
охорони здоров’я. Найбільші обсяги фінансування МБРР спрямовані до 
дорожнього сектору, сектору державного управління та на великі 
гідроелектростанції [1]. 

В даний час банк готує нову Концепцію партнерства Світового банку з 
Україною на 2017-2021, яка, як очікується, буде затверджена в середині 2017 
року.Нова Стратегія Світового банку буде спрямована на продовження 
підтримкипершочергових реформ, що покликані подолати ключові 
структурні передумови нинішньої економічної кризи в Україні та закласти 
фундамент для всебічного і стійкого зростання. На сьогодні Світовий банк 
також надає підтримку Україні шляхом надання консультацій з питань 
політики і технічної допомоги в розробці та  здійсненні всебічних 
структурних реформ, в тому числі в таких галузях, як: боротьба з корупцією; 
стабілізація банківського сектора; поліпшення інвестиційного клімату; 
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реструктуризація енергетичного сектора і зміцнення системи соціального 
захисту населення з метою надання адресної допомоги бідним і найбільш 
уразливим верствам населення. Світовий банк також є ключовим партнером 
України у транспортному секторі. У 2017 році Світовий банк допоможе 
розробити стратегію розвитку транспортних коридорів та автомобільних 
доріг для України, на що планує виділити додатково 1 млрд. дол. США [1]. 

Подальший розвиток співробітництва зі Світовим банком має базуватися 
на посиленні ролі української сторони, як новообраного партнера, а не лише 
як позичальника. Що вимагає від української сторони ініціювання нових 
проектів, а не очікування пропозицій Світового банку. Також варто 
зазначити, що відповідальність за результати майбутніх проектів має 
покладатися на органи української влади та національних незалежних 
експертів.Максимальний соціально-економічний ефект від співпраці України 
та Світового банку може бути досягнутий за рахунок дотримання таких 
основних вимог [2, с.22]: 

- максимальна відповідність форм і способів надання допомоги Банку 
потребам економічного та соціального розвитку України; 

- орієнтація на забезпечення політичного, економічного та фінансового 
зростання держави; 

- проведення ретельного аналізу щодо залучення позикових коштів 
Світового банку. Кредитування необхідно здійснювати тільки у разі 
відсутності можливості внутрішнього залучення (з державного бюджету, 
через комерційне кредитування); 

- першочерговість економічної безпеки країни, що може бути 
забезпечено за рахунок кількісного обмеження обсягів позик. 

Отже, співпраця України з Світовим банком вкрай важлива сьогодні, 
оскільки перед нашою країною повстала ключова проблема пошуку 
достатніх фінансових ресурсів для здійснення системних та структурних 
реформ, а кредити Світового банку є одним з основних джерел фінансування 
для нашої держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
В умовах глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі, основним 

завданням уряду є формування чітких механізмів у сфері використання 
фінансових ресурсів країни. Одним з основних важелів відновлення 
економічної стабільності України є побудова ефективної стабілізаційної 
фінансової політики, направленої на забезпечення економічного зростання й 
соціального розвитку, безпеки державної фінансової системи та її інститутів. 

На основі аналізу та систематизації думок вітчизняних вчених, зокрема 
В. Даля, В. Пушкарьова, О. Кременя [1, 3, 4], можемо визначити що 
стабілізаційна фінансова політика – це нова форма реалізації державної 
фінансової політики, яка спрямована на подолання економічної та політичної 
нестабільності в країні. Державна стабілізаційна фінансова політика 
формується за такими основними напрямами: 
• визначення цілей держави та її пріорітетів; 
• забезпечення необхідної величини ресурсів для реалізації окреслених 

цілей; 
• розробка найбільш раціональних шляхів реалізації фінансової політики 

держави; 
• реалізація конкретних дій для досягнення поставлених цілей та завдань. 

Для України стабілізаційна фінансова політика держави є порівняно 
новим явищем в сфері державних фінансів, що є наслідком трансформації 
використання фінансових відносин від суто розподільчих до відтворюючих 
за рахунок підвищення стійкості державних фінансів та вітчизняної 
економіки до глобальних економічних змін загалом [2, с. 59]. 

Основною метою розробки та реалізації стабілізаційної фінансової 
політики в Україні є забезпечення оптимального перерозподілу фінансових 
ресурсів, з метою мінімізація впливу кризових явищ на національну 
економіку, підтримка її фінансово безпечних параметрів функціонування та 
сприяння додержання існуючого рівня її розвитку. При цьому, як свідчать 
вітчизняні доробки з досліджуваної проблематики, ефективність реалізації 
стабілізаційної фінансової політики держави залежить від принципів її 
формування, зокрема: принципу цілеспрямованості, пріоритетності, 
комплексності, адаптації, ефективності, системності, доступності, принципу 
створення та накопичення фінансових резервів, принципу оптимальності [6, 
с. 78]. Запропоновані принципи формування стабілізаційної фінансової 
політики в Україні мають на меті не лише забезпечити її ефективну 
реалізацію, однак й досягнення макроекономічної рівноваги в національній 
економіці.  
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Проте, для реалізації дієвої стабілізаційної фінансової політики в 
Україні, окрім теоретичної частини її формування в частині виділення 
наведених принципів, об’єктивної необхідності набуває перехід до 
практичної її реалізації за рахунок виваженого поєднання фінансових та 
нефінансових механізмів. Світовий досвід засвідчує, що розвинутими 
країнами світу постійно застосовуються саме фінансові механізми 
стабілізаційної політики [7, c. 33]. На відміну від нефінансових, фінансові 
механізми використовуються урядом держави при проведенні фіскальної, 
монетарної та зовнішньоекономічної політики. З огляду на це, саме 
монетарна та фіскальна політики вважаються основними інструментами 
стабілізаційної фінансової політики, а взаємоузгодженість між ними 
відображає її дієвість на практиці, оскільки монетарні важелі застосовуються 
для регулювання обсягу грошової маси в обігу, а фіскальні, зокрема, – для 
регулювання обсягу інвестицій та державних закупівель.  

Однак, як показує вітчизняна практика, впровадження таких 
інструментів стабілізаційної фінансової політики в Україні гальмується, що, 
насамперед, пов’язано з сучасним рівнем розвитку інституціонального 
середовища національної економіки, зокрема, у контексті обмеженості 
інформації, яка необхідна для прийняття рішень державними органами влади 
та, як наслідок, неспроможність держави передбачити та ефективно 
контролювати наслідки прийнятих нею рішень. Також вітчизняна практика 
свідчить про часткове використання інструментів стабілізаційної фінансової 
політики (фіскальних та монетарних важелів) для стабілізації кризових явищ 
в національній економіці [4]. 

Враховуючи вищезазначене, підвищення ефективності стабілізаційної 
фінансової політики України передбачає:  

• чітке визначення мети та завдань політики; 
• покращення інвестиційного клімату в Україні за рахунок 

створення ефективної системи інституційного забезпечення 
діяльності як вітчизняних, так й іноземних інвесторів; 

• забезпечення перерозподілу фінансових ресурсів між 
окремими верствами населення, галузями, регіонами за рахунок 
забезпечення високої зайнятості населення та їх соціального 
захисту. 

Досягнення макроекономічної стабілізації в Україні є ключовим 
вектором трансформації національної економіки та одним з пріоритетних 
напрямків держави.  

Таким чином, в Україні реалізація дієвої фінансової політики 
забезпечується через принципи формування стабілізаційної фінансової 
політики. Однак, наразі у зв’язку з існуючими економічними та політичними 
дестабілізуючими процесами в національній економіці, що створюють 
суттєві перешкоди на шляху до реалізації дієвої стабілізаційної фінансової 
політики в Україні, доцільним є впровадження нових ефективних напрямків 
її реалізації та перегляд існуючих. З огляду на представлене, вимагають 
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подальшого дослідження питання застосування прогресивних методів, 
важелів та інструментів фінансової політики у розвинутих країнах світу та 
можливості імплементації зарубіжного досвіду в Україні. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Функціонування сучасної економіки тісно пов’язане із застосуванням 

кредитних коштів. Вони є невід’ємним атрибутом ефективного виробничого 
процесу підприємств усіх галузей економіки, оскільки, на думку багатьох 
учених-економістів, кредитування – найпростіший шлях подолання нестачі 
або дефіциту фінансових ресурсів.  

У розвитку України фінансування міжнародними фінансово-кредитними 
організаціями відіграє дуже значну роль. Із-поміж усіх організацій 
виокремлюється діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку. 
Міжнародне кредитування та співпрацю України з міжнародними фінансово-
кредитними організаціями досліджували такі вчені, як В. Василенко,            
Н. Моринець, М. Нікітіна, Н. Бідник, С. Бичихів[1], Н. Рудик[2] й інші. 
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Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) засновано 15 квітня 
1991 р., щоб допомогти побудувати новий світ після закінчення холодної 
війни в Центральній і Східній Європі. На сьогодні ЄБРР діє більш ніж у 30 
країнах від Центральної Європи до Центральної Азії й Південного та 
Східного Середземномор’я.  

Акцентує свою діяльність ЄБРР на приватному секторі та вважає його 
основною рушійною силою змін у Центральній і Східній Європі.  

Допомогу отримують ті держави, які застосовують принципи 
багатопартійної демократії й плюралізму. Також центральне місце в 
діяльності ЄБРР займає захист навколишнього середовища та енергоощадні 
технології.  

Україна увійшла до ЄБРР 13 квітня 1992 р., уклавши 240110 тис. євро, і 
стала його членом із серпня 1992 р. Внесок України в капіталі ЄБРР – лише 
0,81%, що пояснює низьку спроможність впливу на його політику.  

ЄБРР працює на комерційних засадах, надаючи лише цільові кредити 
під конкретні проекти приватним і державним структурам на потреби 
розвитку економіки (60 % позичкових засобів спрямовуються в приватний і 
40 % – у державний сектор). 

Станом на 1 січня 2015 р. портфель ЄБРР в Україні нараховував 361 
проект із сукупним обсягом фінансування – 11593 млн. євро, частка 
приватного сектору в портфелі становила – 51 %, а на сучасному етапі 
поточний портфель проектів становить 4779 млн. євро. Також ЄБРР є 
адміністратором двох міжнародних фондів – Рахунку ядерної безпеки й 
Чорнобильского фонду «Укриття», із яких фінансуються проекти 
міжнародної технічної допомоги з підготовки Чорнобильскої АЕС зі зняття з 
експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну 
систему [1 c.131].  

За період співпраці з ЄБРР в державному секторі економіки України, за 
проектами, кредитні кошти за якими залучені державою або під державні 
гарантії, укладено угод на загальну суму 674,94 млн. дол. та 1487,35 млн. 
євро (у межах 23 проектів).  

Галузева структура кредитного портфелю проектів ЄБРР у державному 
секторі економіки складається таким чином, що 50 % усього портфелю 
кредитів спрямовані на фінансування проектів розвитку транспортної 
інфраструктури, 39 % – на підтримку проектів в енергетичній сфері, інші – у 
фінансовий (8 %), зв’язок (2 %) і розвиток муніципалітетів (1 %) (рис. 1). 
ЄБРР переважно зосереджує увагу на проектах, що покликані збільшити 
ефективність ринку енергетики, транспортної й комунальної інфраструктур. 
Проте поза увагою не залишається й фінансування малого та середнього 
бізнесу України [2 с.113]. 
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Рис.1. Розподіл кредитного портфеля проектів ЄБРР у державному 

секторі України за галузями 
 

Довгострокове кредитування українських підприємств за програмами 
ЄБРР для малих і середніх підприємств має досить тривалу та позитивну 
історію на українському фінансовому ринку. За час існування програми 
десятки вітчизняних підприємств отримали довгострокові кредитні ресурси 
за порівняно невисокою вартістю й успішно реалізували свої проекти.  

Механізм функціонування програми полягає в тому, що ЄБРР надає 
українським комерційним банкам довгострокові цільові кредитні ресурси для 
кредитування проектів розвитку малих і середніх підприємств. Зважаючи на 
те, що кредитний ризик кожного конкретного проекту несе на собі 
український банк, ЄБРР здійснює моніторинг та відбір банків, що можуть 
брати участь у програмі [3]. Активними банками-партнерами, особливо тими, 
хто працює з програмами енергоефективності в Україні, є «Укрексімбанк», 
«Мегабанк», «UniCredit», «Райффайзен-банк» тощо.  

Також позичальник може звернутися безпосередньо до ЄБРР, але це 
стосується досить великих підприємств, оскільки вартість проекту повинна 
складати від 12 до 15 млн. євро. Найменший кредит, який ЄБРР може надати 
підприємству напряму, – це 5 млн. євро. Він може покрити до 40 % вартості 
проекту. Проте програми мікрокредитування не є дуже активною, оскільки 
ЄБРР не надає кредитів у гривні. Отже, кредитування від ЄБРР зараз 
спрямоване переважно на більші компанії. Хоча агробізнес є пріоритетом для 
ЄБРР, проте це не стосується малих фермерських господарств, підтримка 
яких найчастіше є непрямою (наприклад, однією з умов деяких кредитів є 
закупівля сировини від малих фермерів) [4]. 

Отже, фінансування ЄБРР українських підприємств має значний вплив 
на економіку України, оскільки пріоритетні сфери його діяльності 
(агробізнес, інфраструктура, енергетика) перспективні для розвитку. 
Напрями діяльності ЄБРР постійно трансформуються відносно змін в 
економічній і політичній ситуації в країні. Проте обсяги фінансування ЄБРР і 
в українську економіку зменшуються, що можна пояснити невизначеністю 
кінцевих результатів профінансованих проектів, що потребує більшої уваги 
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ЄБРР до аналізу кредитоспроможності проектів і розкриття інформації про 
кінцевих власників підприємств. Також варто зазначити, що у зв’язку з 
початком реформування в Україні можна передбачити посилення співпраці 
стосовно фінансування підприємств України. 
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БІРЖОВІ ІНДЕКСИ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ЕКОНОМІКИ В 

УКРАЇНІ 
 

Фондовий ринок – це велика і складна система, яка підкоряється 
визначеним законам і правилам і відіграє важливу роль в економіці кожної 
держави. Ефективне функціонування фондового ринку забезпечує 
перерозподіл коштів в економіці країни. Оскільки щоденно на фондових 
ринках ведуться операції з великою кількістю різних акцій і кошти 
переходять від тих, хто має їх в надлишку, до тих, хто відчуває нестачу 
ресурсів, то постає питання про систему показників, які характеризують 
ринок в цілому. 

Індикатором змін на фондовому ринку виступають біржові індекси. 
Вони є показниками, що демонструють зміну вартості певного набору 
фінансових інструментів, що призводить до зміни національної валюти, яка 
під час падіння індексів теж падає. Також важливою закономірністю є те, що 
під час нестабільності в економіці індекси падають, якщо ж спостерігається 
економічний ріст - індекси ростуть. 

Фондові індекси – це певною мірою вимірювальні інструменти і 
дозволяють інвестору скласти уявлення про стан ринку загалом. Індекси 
виступають орієнтиром для підприємців та інвесторів, як внутрішніх, так і 
зовнішніх. Інвестори, дивлячись на поведінку індексів, здійснюють 
інвестиції. Здатність біржових індексів показувати стан та динаміку розвитку 
економіки країни називають їх діагностичною функцією [1, с. 431] 
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В Україні динаміку фондового ринку оцінюють такими основними 
індексами як ПФТС (Перша Фондова Торговельна Система) та індекс UX 
(індекс Української біржі), так як вони мають добре розвинений ринок акцій 
та відповідні власні індикатори. 

Індекс фондової біржі ПФТС є найважливішим індикатором ринку 
України. 1 жовтня 1997 року - базовий період, від якого починається 
розрахунок індексу. На даний момент це єдиний український фондовий 
індекс, який входить до списків основних біржових індексів світу.  

Індекс ПФТС — український фондовий індекс, який розраховується 
щодня за результатами торгів на фондовій біржі ПФТС  з урахуванням 
середньозваженої ціни за угодами. На серпень 2007 року індекс ПФТС мав 
значення у районі 1000. Після світової кризи в 2008 року індекс істотно впав і 
у липні 2010 року наближався до 800 пунктів, а у 2017 році становить 
близько 300 пунктів.  

У «індексний кошик» входять найліквідніші акції, за якими відбувається 
найбільше угод. Станом на 1 грудня 2016 року до «індексного кошику» 
входять [4]: 

1. Алчевський металургійний комбінат; 
2. Дніпроенерго; 
3. Донбасенерго; 
4. Західенерго; 
5. Крюківський вагонобудівний завод; 
6. Мотор Січ; 
7. Райффайзен банк Аваль: 
8. Укрнафта; 
9. Укртелеком; 
10.  Центренерго. 
Індекс ПФТС став відомим в усьому світі у 2007 році. Він зайняв за 

приростом протягом року друге місце серед біржових індексів світу, 
поступившись лише китайському індексу Шанхайської фондової біржі.  

З рисунку 1 можна зробити висновок, що індекс був значно нижче 
минулого року порівняно з теперішнім і лиш в кінці 2016 року почав 
зростати і досяг піку в 275,44 пункти 7 березня 2017 року.  

 

 
Рис. 1. Динаміка індексу ПФТС за 24.04.2016-24.04.2017 [2] 
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Наступним індексом, який має власний індикатор є індекс Української 
біржі – перший в Україні онлайн-індекс, значення якого публікується кожні 
15 секунд і транслюється усім учасникам торгів через біржовий термінал та 
сайт біржі. Базовим періодом є 26 березня 2009 року – початок регулярних 
торгів.  

Склад «індексного кошика» визначається Індексним комітетом і не 
менше як із 10 найліквідніших акцій українських компаній. На даний час в 
індексний кошик входять акції наступних підприємств [3]: 

1. Алчевський металургійний комбінат; 
2. Авдіївський коксохімічний завод; 
3. Азовсталь; 
4. Донбасенерго; 
5. Райффайзен банк Аваль; 
6. Центренерго; 
7. Єнакіївський металургійний завод; 
8. Мотор Січ; 
9. Укрнафта; 
10. Укрсоцбанк; 
З рисунку 2 можна зробити висновок, що індекс поступово зростав від 

минулого року і досяг піку в 1079,89 пункти 10 квітня 2017року.  
 

 
Рис. 2. Динаміка індексу UX за 24.04.2016-24.04.2017[2] 

Отже, біржові індекси є індикаторами розвитку економіки країни, 
окремої її галузі і фондового ринку. Фондові індекси в Україні враховують 
сучасні світові практики і корегуються на кількість акцій у вільному обігу та 
обмежується вплив компаній із значною капіталізацією. Завдяки біржовим 
індексам інвестори та підприємці мають можливість вкладати кошти в дійсно 
перспективні підприємства та галузі, що забезпечує піднесення економіки 
держави. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Місцевим бюджетам належить особливе місце в бюджетній системі 

України, тому що, з одного боку, через місцеві бюджети держава, відповідно 
до принципу єдності бюджетної системи України, реалізує загальнодержавну 
соціальну політику; а з іншого – місцеві бюджети є основною ресурсною 
базою для самоврядування територіальних громад. Реформування бюджетної 
системи України триває з 2001 року і передбачає модернізацію 
міжбюджетних відносин саме через надання більшої фінансової 
самостійності місцевим органам влади для вирішення проблем розвитку 
територіальних громад. 

Проблеми формування місцевих бюджетів, зміцнення фінансової бази 
місцевого самоврядування, фінансового вирівнювання розвитку регіонів 
входять до кола наукових інтересів багатьох учених: Т. Боднарука, С. 
Буковинського, О. Василика, В. Дем’янишина, М. Долішного, Б. Кваснюка, 
О. Криленко, В. Опаріна, В. Федосова, С. Юрія, Т. Затонацької, О. 
Кириленко, Т. Лебеди, О. Шевченко та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування значення місцевих 
бюджетів в розвитку територіальних громад. 

Слід зауважити, що основою фінансово-матеріального забезпечення 
місцевих громад, відповідно до закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», є місцеві бюджети, яким належить особливе 
місце в бюджетній системі України, тому що, з одного боку, через місцеві 
бюджети держава, відповідно до принципу єдності бюджетної системи 
України, реалізує загальнодержавну соціальну політику [2].  

Аналіз витратної частини місцевих бюджетів країни з розвинутою 
ринковою економікою й місцевих бюджетів України свідчить, що за складом 
витрат бюджети дуже близькі між собою, а відмінності, причому значні, 
існують у структурі доходів.  

Виконання місцевими органами влади функцій щодо фінансування 
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діяльності галузей освіти, охорони здоров’я, науки й культури повинно 
спиратися на те, щоб кожна особа, яка проживає на певній території, або 
підприємство, розташоване на ній, несуть фінансові зобов’язання відповідно 
до свого фінансового становища. Ці витрати величезні, отже, вони повинні 
рівномірно розподілятися на всіх мешканців і підприємствамісцевості з 
урахуванням їхнього податкового потенціалу. Цей принцип є основою 
місцевих податків і податків на прибутки підприємств [1, с. 265]. 

Зміни до Податкового і Бюджетного кодексів України прийняті ВРУ 
наприкінці 2014р., були значним кроком у напрямку бюджетної 
децентралізації з 1991р. для України. Цими змінами було запропоновано нові 
підходи до визначення взаємовідносин державного бюджету з місцевими 
бюджетами, які покликані розширити права місцевих органів влади і надати 
їм значну бюджетну самостійність. 

Показники Державного бюджету на 2016 рік, Міністерством фінансів 
України, були спрогнозовані шляхом аналізу і проведених розрахунків 
обсягу фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Їхрозмір становив 325 652,3 
млн. грн, що на 42 923,2 млн. грн. більше 2015 року або на 17,7%. 

В результаті змін до Бюджетного кодексу України в 2015-2016 рр. 
змінився порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, що значно 
спростило процес фінансування видатків місцевого бюджету [3, с. 222]. 

З метою забезпечення економічної незалежності, при формуванні 
регіональної політики держави необхідно враховувати специфічні 
особливості розвитку регіонів, історичних умов їхнього формування. 
Регіональна політика припускає державне регулювання економічного 
розвитку регіонів. Основними елементами механізму державного 
регулювання регіонального розвитку є: нормативно-правова база, реалізація 
політики регіонального розвитку, регіональних програм, бюджетно-
фінансове регулювання регіонального розвитку й селективна підтримка 
окремих регіонів, розвиток міжрегіонального співробітництва. Всі ці 
елементи впливають на удосконалення та розвиток місцевих бюджетів в 
контексті соціально-економічного розвитку регіонів [4, с. 30]. 

На мою думку, одним із шляхів забезпечення фінансової самостійності 
місцевого самоврядування має стати поступове підвищення рівня 
самодостатності регіонів в Україні через оптимізацію функцій та активізацію 
економічної діяльності усіх без винятку територій. Таким чином, одним із 
стратегічних пріоритетів України на державному рівні є зменшення 
диференціації соціально-економічного розвитку регіонів та перехід до 
конвергентної моделі, а на регіональному – активізація власного ресурсного 
потенціалу та збільшення його конкуренції, пошук додаткових стимулів 
залучення громади до процесів розподілу бюджетних коштів. 
Запропонований підхід надасть можливість муніципальним органам взяти на 
себе більшу частину практичних питань, пов’язаних з реформуванням 
місцевої економіки, самостійно впроваджувати розроблені центром загальні 
положення, коригуючи їх до особливостей тієї чи іншої територіальної 
громади. 
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Таким чином,розширення місцевим органам влади повноважень в 
управлінні фінансовими ресурсами підвищує ефективність та дієздатність 
місцевої влади, що сприятиме розвитку фінансового потенціалу територій. 
На сучасному етапі розвитку місцевих фінансів зростає роль видатків 
місцевих бюджетів у процесі розподілу фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування. Важливим при цьому є оптимізація розподілу видаткових 
повноважень між різними рівнями бюджетів з метою якісного надання 
суспільних послуг на рівні місцевого самоврядування, стимулювання 
соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення питомої ваги 
видатків розвитку у місцевих бюджетах. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ 

 
Податки – обов’язковий eлeмeнт фінансової систeми у будь-якій 

дeржавінeзалeжно від того, яку модeльeкономічного розвитку вона обирає. 
Відсутність податків унеможливлює існування фінансовоїсистeми загалом. У 
сучасних умовах нeстабільності та кризових явищ постає потрeба у 
створeнніeфeктивноїсистeми оподаткування, що спонукає поглянути у 
минулe, щоб нe допустити низки помилок сьогодні. 

Податкова систeма – цe сукупність податків, зборів, та інших платeжів, 
що стягуються у встановлeному законом порядку до бюджeту і дeржавних 
цільових фондів, а також принципи, форми і мeтоди побудови самих 
податків. 

Ідeальна податкова систeманe функціонує в жодній країні світу, тому що 
просто нe існує модeлі ідeальної податкової систeми, яка позбавлeна будь-
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яких нeдоліків. Громадяни країни завжди нeзадоволeні тим, що повинні 
сплачувати податки, алe, оскільки дeржаванe в змозі eфeктивно 
функціонувати за відсутності податкового мeханізму, вона повинна створити 
такі умови, які нe будуть руйнівними для добробуту агeнтів. Аджe податки – 
цe одна із форм вирівнювання доходів юридичних і фізичних осіб з метою 
досягнeння соціальної справeдливості й eкономічного розвитку. Тому 
тeорeтики та практики працюють над тим, аби створити таку податкову 
систeму, яка б забезпечила оптимальне конкурeнтнe сeрeдовищe для бізнeсу 
й одночасно була б eфeктивним фіскальним інструмeнтом [3, с. 84]. 

Податкова систeма України поділяється на загальну та спрощeну 
систeми оподаткування. Загальна систeма застосовується для пeрeважної 
більшості платників податків. Оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників та суб'єктів малого бізнeсу здійснюється з використанням 
спрощeної систeми. Такий порядок було прийнято з метою створeння більш 
сприятливих умов для розвитку малого бізнeсу. Зокрeма, використання 
спрощeної системи передбачає спрощeння обліку і звітності, а також 
змeншeння податкового навантажeння на розвиток підприємницької 
діяльності. 

Податкова систeма України охоплює загальнодeржавні податки і збори 
(обов'язкові платeжі) та місцeві податки і збори (обов'язкові платeжі). 
Загальнодeржавні податки і збори встановлюються Вeрховною Радою 
України, місцeві податки і збори – місцeвими органами влади. 

Мeтою рeформування податкової систeми України є досягнeння такого 
її стану, який найбільш повною мірою відповідає забeзпeчeнню 
поступального розвитку eкономіки та вирішeнню соціальних проблeм. При 
цьому до уваги бeрeться як досвід розвинутих країн у формуванні систeми 
оподаткування, так і особливості стану eкономічного, соціального і 
культурного розвитку України. 

Провeдeння податкової рeформиспрямованe на підвищення 
інвeстиційної активності в Україні, продовжeння структурної пeрeбудови 
господарського комплeксу, стимулювання інноваційного розвитку, зміцнення 
конкурeнтоспроможності вітчизняного бізнeсу, сприяння розвитку 
підприємницької діяльності, сприяння прискорeному розвитку регіонів         
[1, с. 18]. 

Податкова політика –цeнасампeрeд формування і застосування 
затвeрджeних на законодавчому рівні економічних інструмeнтів і 
відповідних рішeнь, призначeних сприяти зростанню надходжeння платeжів 
до бюджeту, а також врахування змін чинної податкової систeми, визначeння 
мeханізму обчислeння, сплати і зарахування платeжів до бюджeтів. Потрібeн 
систeмний підхід до податкової політики, який би дав змогу створити 
податкову систeму, що була б нe суто фіскальною складовою, а могла 
функціонально коригувати економічну систeму і рeально стимулювати 
виробничу діяльність суб'єктів оподаткування [2, с. 29]. 
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Сьогодні українська політика спрямована на євроінтeграцію, що у свою 
чeргупeрeдбачає ряд завдань для рeалізації податкової політики, а самe:  

– наближeння податкового законодавства України до норм країн ЄС.  
удосконалeння податкового законодавства (змeншeння кількості податків, 
ставок на податки, врахування структури доходів насeлeння); 

– активна співпраця органів податкової служби з прeдставника 
мибізнeсу;  

– співробітництво ДФС з фіскальними органами країн ЄС, США, яка 
спрямована на посилeння міжнародної співпраці.  

Сучасна проблeма розвитку податкової політики полягає у відсутності в 
Україні достатнього науково-практичного досвіду в стратeгічному управлінні 
податковою політикою, і тому дeржава має йти шляхом eкспeримeнтального 
пошуку кращих варіантів податкової систeми, роблячи багато помилок. 

Сучасна податкова політика України збeрігає низку суттєвих нeдоліків, 
які є систeмними. По-пeршe, витрати платників на виконання вимог 
податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-другe, 
відсутність стабільного рeгулювання оподаткування, а діюча нормативно-
правова база нeпрозора та заплутана. По-трeтє, багаторазовe оподаткування 
(оподатковуються дохід, додана вартість, справляються акцизний збір, 
обов’язкові відрахування до спeціальних фондів), високі ставки дeяких 
податків, пeрeважно фіскальний характeр податкової систeми створюють 
нeсприятливі умови для підприємництва та стримують eкономічну 
активність. 

Для того щоб змінити стан податкової систeминeобхідні структурні 
зрушeння в даній сфeрі. Основними напрямками трансформації податкової 
систeми є: визначeння співвідношeнь в оподаткуванні між прямими і 
нeпрямими податками; сфeрами виробництва та споживання; окрeмими 
чинниками виробництва; доходами юридичних та фізичних осіб; 
нeобхідністю та доцільністю дифeрeнціації податкових ставок, використання 
податкових пільг; змeншeння ставки ПДВ; зміцнeння податкового 
законодавства; запроваджeння податкового кодeксу. 

Таким чином, в Україні податкова політика в останні роки була 
спрямована на удосконалeння податкової систeми. Рeзультатом стало 
формування податкової систeми, подібної до систeми оподаткування 
розвинeних країн. 

Список використаних джeрeл: 
1. Бабійчук А.Б. Напрямки вдосконалeннясистeми оподаткування в 

Україні / А.Б. Бабійчук // Фінанси України. – 2016. – № 12.– С. 12-21. 
2. Пeчуляк В. П. Дeржавна податкова політика в Україні: 

організаційно-правові аспeктиздійснeння : монографія / В. П. Пeчуляк. – Київ 
: КНТEУ, 2012. – 156 с. 

3. Ярeма Б.П. Податковий мeнeджмeнт: навч.посіб.  / Б.П. Ярeма. – 
Львів: «Магнолія», 2013. –224с. 



284 

Олександр Поролов, Анна Коренюк  
Науковий керівник: Дяченко К. С., викладач 

Харківський торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 
 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Одним з основних показників, що характеризує рівень розвитку 

економіки будь-якої країни є зовнішня торгівля, яка зумовлює більш швидке 
й ефективне використання внутрішніх ресурсів держави, дає змогу 
отримувати вигоди і переваги спеціалізації, забезпечує участь у 
міжнародному поділі праці, стимулює економічне зростання. 

Теоретичною основою дослідження питань зовнішньої торгівлі та її 
розвитку є праці А. Сміта, Д. Рікардо, В. Леонтьєва, В. Оліна, Е. Хекшера, 
Д. Хьюма та ін. Сучасний стан та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі 
досліджували такі вітчизняні вчені, як: І. Бураковський, О. Гаврилюк, 
А. Мазаракі, Ю. Макогон, Т. Мельник, О. Єлісеєнко, Є. Савельєв, 
Т. Циганкова тощо.  

Зокрема, А. Мазаракі належить дослідження сучасних тенденцій та 
чинників розвитку зовнішньої торгівлі України; Ю.Макогон у своїх наукових 
працях визначив влив зовнішньоекономічних зв’язків України на реалізацію 
можливостей залучення іноземних інвестицій. Проте, не дивлячись на значну 
кількість проведених досліджень, актуальним на сьогоднішній день 
залишається питання аналізу стану зовнішньої торгівлі в умовах фінансової 
та політичної кризи. 

Так, 2012 рік став останнім роком зростання обсягів експорту та імпорту 
разом із попередніми трьома роками. Показник обсягу експорту за цей рік 
набув найбільшого значення у розмірі 68809,8 млн. дол. США. Натомість, 
сальдо торгового балансу набуло від’ємного значення у розмірі 15848,2 млн. 
дол. США. Найшвидшими темпами збільшили свої обсяги такі галузі, як 
торгівля продуктами рослинного походження, торгівля засобами наземного 
транспорту,  літальними апаратами та плавучими засобами.  

Починаючи з 2013 року, обсяги експорту та імпорту поступово 
скорочуються. Порівнюючи з 2012 роком обсяги експорту та імпорту 
скоротились майже на 10 %. Найшвидшими темпами знизили свої обсяги такі 
галузі: експорт та імпорт засобів наземного транспорту, літальних апаратів, 
плавучих засобів; експорт полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них; 
імпорт мінеральних продуктів; експорт продукції хімічної промисловості 
тощо. 

Загальний обсяг експорту та імпорту на 2014 рік знизився на  
23 %, а торговий баланс всього експорту та імпорту підвищився майже на 
96 %, проте його сальдо залишилося негативним. Найбільш різкими темпами 
в експорті та імпорті знизились обсяги таких галузей, як торгівля засобами 
наземного транспорту,  літальними апаратами та плавучими засобами, а 
також творами мистецтва. Темпи їх падіння перевищили 50 %. 
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2015 рік склався сприятливим для сальдо торгового балансу, який виріс 
з 2014 по 2015 роки на 64 % і набув додатного значення, розміром у 610,7 
млн. дол. США [2]. На цей раз в позитивне сальдо увійшли такі галузі: 
торгівля перлами природними або культивованими, дорогоцінним або 
напівдорогоцінним камінням; торгівля різними промисловими товарами; 
торгівля живими тваринами та продуктами тваринного походження та ін. 
Проте, загальний обсяг експорту та імпорту знизився на 30 %, порівняно з 
2014 роком. Покращення торгового балансу зовнішньої торгівлі відбулося не 
завдяки швидкому зростанню експорту над імпортом, а за рахунок падіння 
обсягу і експорту, і імпорту, тільки у різних пропорціях [2]. 

 За підсумками 8 місяців 2016 року, експорт товарів у порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 року скоротився на 9 % і склав 22,7 млрд. дол., 
при цьому обсяг імпорту товарів порівняно з минулим роком зменшився на 
0,9 % (або на 226,9 млн. дол.) і склав 24,2 млрд. дол. 

У структурі експорту товарів за 8 місяців поточного року найбільшу 
частку склала продукція АПК та харчової промисловості (40,1 %), продукція 
металургії (23,9 %) та машинобудування (12,0 %), в той час як у структурі 
імпорту товарів найбільша частка припадає на продукцію машинобудування 
(29,2 %), хімічної промисловості (23 %), мінеральні продукти (19,5 %) і 
продукцію АПК та харчової промисловості (10,3 %). 

В експорті товарів спостерігалося зростання фізичних обсягів, зокрема 
по продукції АПК та харчової промисловості (на 2 млн. тон, або на 56,4 % – 
за рахунок збільшення фізичних обсягів експортного постачання зернових 
культур на 2,2 млн. тон, насіння і плодів олійних рослин – на 38,5 тис. тонн 
та продукції борошномельно-круп’яної промисловості – на 10,1 тис. тонн), 
мінеральних продуктів (на 326,2 тис. тон або на 6,6 %), продукції 
металургійного комплексу (на 75,3 тис. тон або на 4,0 %), продукції 
машинобудування (на 29,3 тис. тонн або на 49,5 %). 

Що стосується імпорту до України, то зменшення обсягів імпортних 
поставок за 8 місяців 2016 року відбулось лише по мінеральних продуктах 
(на 42,2 %, або на 3,4 млрд. дол.). При цьому, спостерігалося зростання 
обсягів імпортних надходжень продукції машинобудування (на 38,5 %, або 
на 2 млрд. дол.), продукції хімічної промисловості (на 11,5 %, або на 573,8 
млн. дол.), продукції АПК та харчової промисловості (на 11,0 %, або на 248,1 
млн. дол.), продукції металургійного комплексу (на 13,3 %, або на 173,2 млн. 
дол.), продукції легкої промисловості (на 11,4 %, або на 133,2 млн. дол.), 
деревини та паперу (на 9,9 %, або на 65,2 млн. дол.) та різним промисловим 
товарам (на 7,1 %, або на 58,0 млн. дол.). 

З огляду на вищенаведені тенденції розвитку експортно-імпортних 
операцій України, а саме зменшення експорту товарів на 9,0 % та імпорту на 
0,9 %, за підсумками 8 місяців поточного року сальдо торговельного балансу 
у зовнішній торгівлі товарами склалося негативним у сумі 1,5 млрд. дол. 
(проти позитивного у січні-серпні 2015 року - 0,5 млрд. дол.) [4]. 

Таким чином, зовнішня торгівля є важливою, невід’ємною складовою 
економіки будь-якої країни, вона визначає, на якому рівні розвитку 
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знаходиться національне виробництво, показує рівень зайнятості населення, 
а також залежність країни від інших держав і її місце у світових відносинах. 

На даний момент Україна має значні можливості розвитку зовнішньої 
торгівлі, у цьому їй допомагає і значний запас ресурсів,  сприятливий клімат, 
і навіть географічне розташування. Важливо не забувати, що це така чутлива 
сфера діяльності країни, котра потребує великої уваги та підтримки з боку 
держави. Зараз обсяги експорту та імпорту суттєво скоротились і це вже є 
сигналом до швидких реабілітаційних дій. Торгова політика повинна бути 
гнучкою, обережною, і у той же час твердою і впевненою. Тому вже потрібно 
вносити зміни до шляху розвитку цієї ланки, і таким чином допомогти 
національній економіці у подальшому прогресивному розвитку. 
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ОБЛІКОВА СТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 Розвиток економіки будь-якої країни спирається на кредитуванні 
банками суб’єктів підприємництва. Активність надання позик головним 
чином залежить від Центрального банку, тобто Національного банку 
України. Він регулює середній рівень відсоткових ставок в країні через зміну 
розміру облікової ставки: чим меншою вона є, тим інтенсивніше братимуться 
позики і тим швидше розвиватиметься економіка. 
 Визначенню теоретичних підвалин і аналізу практичного застосування 
облікової ставки як інструмента монетарного та валютного регулювання 
присвячені праці багатьох знаних економістів: як зарубіжних, зокрема 
Нобелівських лауреатів Пола Кругмана та Роберта Мандела, а також Джона 
Тейлора та Джефрі Френкеля, так і українських, серед яких варто назвати   
О.І. Береславську, А. С. Гальчинського, О. В. Дзюблюка, Ф. О. Журавку, В. І. 
Міщенка та інших. 
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 Слід зазначити, що обліковою ставкою називають один із монетарних 
інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює 
для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо 
вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. 
Облікова ставка є базовою процентною ставкою щодо інших процентних 
ставок Національного банку України. Вона використовується НБУ одночасно 
як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші. 
Динаміка облікової ставки характеризує основні напрями змін грошово-
кредитного регулювання [1]. 
 Необхідність зміни відсоткових ставок на кредитному ринку 
визначається обліковою політикою, яка за своєю сутністю є процесом 
обрання цільових показників ринкових ставок і методів їх досягнення (серед 
яких як зниження, так і підвищення облікової ставки). 
 Облікова ставка є одним із найпопулярніших у світі інструментів 
грошово-кредитного та валютного регулювання. Це обумовлюється трьома 
основними мотивами: по-перше, встановлення певного рівня облікової 
ставки та його зміна знаходяться в одноосібному розпорядженні 
центрального банку; по-друге, застосування ним цього інструменту не 
вимагає значного часу та жодних витрат; по-третє, ефект від зміни рівня цієї 
ставки достатньо просто виміряти кількісно, адже він має свій прояв у зміні 
номінальних процентних ставок за позичками та депозитами на 
внутрішньому кредитному ринку [3]. 
 В Україні законодавчо управління обліковою ставкою цілком 
покладене на НБУ, Правління якого уповноважене приймати рішення щодо її 
зміни. Такі дії Закон називає «дисконтною валютною політикою», 
нормативно визначений зміст якої полягає в регулюванні руху капіталу, 
балансування платіжних зобов’язань і коригування валютного курсу – навряд 
чи можна ототожнювати зі встановленням орієнтирів розвитку валютних 
відносин (фактично все це є заходами з досягнення запланованих 
показників). 
 Національний банк України постійно змінює розмір облікової ставки.  
Зміну облікової ставки в країні можна побачити на рис.1. Для цього 
визначимо середньорічну облікову ставку. 

 
Рис.1. Розмір облікової ставки в Україні протягом 1992-2017 років 
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 З отриманого графіка можна побачити, що найвищою облікова ставка 
була у 1994 році і складала 211,4%. В цей час в державі відбувалася інфляція 
і ще не була здійснена грошова реформа. Після запровадження гривні 
облікова ставка становила 24%. Слід зазначити, що світова криза, яка 
відбулася в 2008 році не вплинула на розмір облікової ставки, який на той час 
коливався в межах 11%. В свою чергу, Революція Гідності, яка відбулася в 
2013-2014 роках вплинула на розмір облікової ставки, який підвищився до 
30%.  
 Слід зазначити, що високий рівень облікової ставки суттєво звужує дію 
процентного каналу кредитування, що згубно впливає на економічний 
розвиток. І навпаки, зниження рівня облікової ставки сприяє розширенню 
цього каналу та призводить до зростання економіки за рахунок іноземних 
інвестицій [2]. 
 Підвищення облікової ставки до високо значення є жорсткою мірою 
регулювання економіки. Але це є необхідним заходом, коли всі інші засоби 
впливу не є дієвими.  
 Варто додати, що підвищення облікової ставки тією чи іншою мірою 
пов’язане з рівнем інфляції в державі. Чим вища інфляція, тим вищою є 
облікова ставка. 
 Отже, облікова ставка центрально банку (в нашому випадку 
Національного банку України) є важливим інструментом монетарного та 
валютного регулювання. Її значення пояснюється здатністю впливати на 
рівень відсоткових ставок за кредитними операціями банків, які в свою чергу 
визначають рівень ділової активності в державі та рівень інфляції. Також за 
рівнем облікової ставки можна визначити економічний розвиток країни, її 
привабливість для інвесторів. Можна зробити висновок, що облікова ставка є 
найважливішим показником змін в грошово-кредитній системі. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В умовах скорочення внутрішніх джерел фінансування, зниження 

конкурентоспроможності у більшості галузей економіки, відтоку тіньових 
капіталів, допущення помилок у реалізації економічних реформ іноземні 
інвестиції стають важливим джерелом активізації економічної динаміки в 
країнах з перехідною економікою. Процеси глобалізації та міжнародного 
руху капіталів ставлять перед країнами, що обрали ринковий шлях розвитку, 
низку викликів, серед яких основним є пошук зовнішніх джерел 
фінансування економіки і, як наслідок, залучення іноземних інвестицій. 

Накопичення обсягів прямих іноземних інвестицій упродовж років 
незалежності України є одним з пріоритетних напрямів економічної політики 
держави. Світова практика доводить, що прямі іноземні інвестиції сприяють 
вирішенню проблеми недостатності внутрішніх джерел фінансування. А при 
їх ефективному використанні країна може не тільки компенсувати нестачу 
внутрішніх інвестиційних ресурсів, а ще й підвищити ефективність 
виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної продукції завдяки 
введенню новітніх технологій та впровадженню прогресивного досвіду 
управління інших країн. 

Проблемам залучення прямих іноземних інвестицій присвячені наукові 
розробки таких дослідників: О. Вільямсона, М. Ленсбері, Т. Озави, Н. Пейн, 
К. Смідкової. Серед вітчизняних науковців, які займались дослідженням у 
цьому напрямку, доцільно виділити Ю.Г. Гришаєву, О.Ю. Паценка, В.О. 
Романишина, Є.В. Чубунова. 

З практичної точки зору відомо, що головними факторами ефективного 
розвитку української економіки за сучасних умов є системне залучення 
прямих іноземних інвестицій в підприємницький сектор. Лише на цій основі, 
вважають науковці і фахівці, можливе гарантоване нарощування темпів 
зростання конкурентоспроможності національної економіки. Тому вкрай 
потрібна розробка нової парадигми дальшої трансформації і розвитку 
економіки України на основі оновленої інвестиційної складової, яка 
формується з прямих іноземних інвестицій та здатна суттєво вплинути на 
підприємницький сектор. У зв’язку з цим стає зрозумілим, що забезпечення 
гарантованого економічного зростання та подолання кризи в інвестиційній 
діяльності можливе лише в разі переосмислення ролі прямих іноземних 
інвестицій. 

У загальному трактуванні прямі іноземні інвестиції (ПІІ; англ. Foreign 
direct investment (FDI)) представляють собою інвестицію, що викликає 
тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора [3]. 
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Водночас, згідно з методологією МВФ прямі іноземні інвестиції – це 
закордонні інвестиції, величиною у понад як 10% статутного капіталу, що 
дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати 
ряд вигод, основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер 
новітніх технологій та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; розвиток 
експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення 
соціально-економічного ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова 
соціальної інфраструктури тощо). Водночас, використання іноземних 
інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація 
сировинних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища, 
підвищення рівня залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер капіталу 
за кордон. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
протягом 2015 р. в економіку України надійшло 3,76 млрд дол. прямих 
іноземних інвестицій. Третину з цих коштів вклали у виробничі 
підприємства, трохи менше третини – в установи фінансової та страхової 
сфери. 

За даними Держстату, за січень-березень 2016 р. Україна освоїла 
майже 51,2 млрд. грн. міжнародних інвестицій. До десятки основних країн-
інвесторів, на які припадає 83,0 % загального обсягу прямих інвестицій, 
увійшли Кіпр (11,7 млрд. дол.), Нідерланди (5,6 млрд. дол.), Німеччина 
(5,4 млрд. дол.), Росія (3,3 млрд. дол.), Австрія (2,4 млрд. дол.), Велика 
Британія (1,85 млрд. дол.), Віргінські острови (1,7 млрд. дол.), Франція 
(1,5 млрд. дол.), Швейцарія (1,3 млрд. дол.), Італія (972 млн. дол.). 

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів, на кінець 2015 р., 
залишаються м. Київ (49,5% від усіх інвестицій), Дніпропетровська (16,9%), 
Донецька (5,6%), Харківська (3,8%), Київська (3,6%), Одеська (3,1%), 
Львівська (3%) області. 

Україна є державою, яка залучає іноземний капітал, адже володіє 
низкою факторів що підтверджують її інвестиційну привабливість: вигідне 
геополітичне розташування, високий рівень природно-ресурсної бази, дешева 
кваліфікована робоча сила, місткий споживчий ринок. За підрахунками 
Ernst&Young, серед країн Центральної та Східної Європи за 2014 р. Україна 
посіла 4 місце за рівнем інвестиційної привабливості і її підтримали 7% 
респондентів [1]. 

Найважливіше те, що прямі іноземні інвестиції можуть бути джерелом 
не лише капіталу, але також нових технологій, навиків менеджменту і 
системи маркетингу. Ці ресурси, в свою чергу, стимулюють конкуренцію, 
новації, акумуляцію капіталу і завдяки цьому створюють робочі місця та 
економічне зростання. 

Таким чином, розглядаючи в цілому двоякий вплив іноземного 
інвестування на економіку країни-реципієнта, можна зробити висновок, що 
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залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України несе значні 
переваги. Це підтверджує досвід багатьох країн Центральної та Східної 
Європи. 

У зв’язку з цим, напрямком подальших досліджень науковців та 
фахівців має стати розробка пропозицій у сфері вирішення поставлених 
завдань щодо створення умов для залучення прямих іноземних інвестицій в 
Україну в контексті дієвості їх адаптації з огляду на реалістичність сучасного 
інвестиційного вектору розвитку підприємницького сектору. 

Прямі іноземні інвестиції, будучи довгостроковим «підживленням» 
економіки, є не тільки ключовою умовою модернізації національної 
економіки, а й чільним фактором її економічної безпеки. З огляду на це, 
подальше дослідження стану інвестиційної діяльності України є доволі 
важливим для економіки держави, що пов’язано з її інтеграційним курсом, 
який вона обрала. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ЯК 
ЕЛЕМЕНТУ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ 

 
Ключовим питанням, яке вирішується корпораціями при реалізації 

нових або зміні чи вдосконаленні існуючих елементів основного капіталу є 
формування планів капітальних вкладень або бюджетування інвестиційних 
проектів.  

На сьогодні, основною метою кожного підприємства є задоволення 
потреб споживачів з метою отримання прибутку. В цьому плані актуальності 
набуває питання «бюджетування капітальних інвестицій», так як саме цей 
процес дозволить раціонально, виважено та продуктивно розпоряджатись 
потоками грошових коштів і при цьому зазнавати мінімальних втрат.  
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Оскільки інвестиційні ресурси завжди обмежені, їх балансування для 
досягнення інвестиційних цілей в управлінні результативністю від 
інвестиційної діяльності є важливим, бо результативність бюджету можна 
використати щонайменше як критерій оцінки ефективності інвестицій, 
дослідження змісту та особливостей формування та оптимізації 
бюджетування інвестиційних проектів корпорацій. 

Проблемам, пов’язаним з бюджетуванням капітальних вкладень 
корпорацій, завжди приділялась значна увага. У працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених, таких як М.Білик, В.Бочаров, Р.Брейли та С.Майерс, 
Ю.Бригхем, М.Вініченко, А.Горбунов, Т.Дикки, В.Ковалев, В.Леонтьев, 
Т.Майорова [2], Г. Партин, О.Псарева [1], Н.Самбурська [3], В.Самочкин, 
Д.Сигел, Т.Сизова, В.Хруцкий, О.Черниш [4], К.Щиборщ та інші. Разом з 
тим, дуже мало приділяється уваги організації процесу бюджетування 
інвестиційних проектів, особливо в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 

Ефективність реалізації будь-якого інвестиційного проекту визначає 
обґрунтований план фінансування. В інвестиційній діяльності такий план має 
назву «бюджет реалізації інвестиційного проекту» або «капітальний 
бюджет», який включає всі витрати та надходження коштів, пов’язаних з 
реалізацією проекту. Процес складання та управління фінансовим планом 
інвестиційного проекту прийнято називати бюджетуванням капітальних 
вкладень. 

Як відомо, бюджетування капітальних вкладень охоплює процес 
визначення потенційних проектів капітальних інвестицій, калькулювання 
витрат і доходів, пов'язаних зі здійсненням проектів, оцінку запропонованих 
проектів, складання бюджету капітальних інвестицій, а також переоцінку вже 
ухвалених проектів. Капітальний бюджет відображає, в якому обсязі, і в які 
терміни необхідно вкладати грошові кошти для придбання або створення 
основних активів корпорації [4, c. 245]. 

У процесі бюджетування виділяють ряд етапів:  
1) розгляд та затвердження ТЕО та кошторисної документації,  
2) розподіл відповідальності та повноважень,  
3) моніторинг реалізації проекту [3, c. 214].  

Якщо капіталовкладення перевищують встановлені межі, то необхідно 
спеціальне затвердження керівництвом компанії. Проект, який не відповідає 
очікуваним показникам або під впливом поточних обставин перестає бути 
необхідним, може бути призупиненим. Доцільно також призупиняти проект, 
коли показник «прибуток/інвестиційні витрати» свідчить про його 
нежиттєздатність. Кошти капітального бюджету, що вивільняються, можуть 
бути направлені на реалізацію більш ефективних проектів [2]. 

Більша частина проектів за капітальними вкладеннями ініціюється 
технічними спеціалістами, і тому має затверджуватися вищим керівництвом 
компанії. У процесі бюджетування капітальних вкладень варто врахувати 
чимало складових (рис. 1): 
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Рис. 1. Складові, що впливають на процес бюджетування капітальних  

вкладень корпорації [1].  
 
В даний час зростає необхідність досконалого планування капітального 

бюджету, так як сукупний ефект від його виконання виражається низкою 
параметрів  від яких прямо залежить ефективність діяльності корпорації, 
таких як: зростання чистого прибутку; зміною капітальних активів; зміною 
величини довгострокових зобов’язань тощо.  

Виконання капітального бюджету впливає як на поточний фінансовий 
стан підприємства, так і на кінцевий фінансовий результат. Ефект, що 
відображається на фінансовому стані корпорації, визначається двома 
чинниками: відхиленням величини освоєння засобів за капіталовкладеннями, 
що впливає на ліквідність балансу та відхиленням величини позикових 
джерел фінансування, які залучаються зі сторони. Зменшення витрат засобів 
на інвестиційні цілі у порівнянні з бюджетними обмеженнями має двоякий 
вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме: збільшує 
коефіцієнт абсолютної ліквідності, проте приводить до недоотримання 
прибутку за рахунок неповного введення в дію виробничих потужностей та 
об’єктів. 

Отже, сукупний ефект виконання капітального бюджету, як за 
величиною освоєння засобів, так і за вартістю зданих в експлуатацію 
об’єктів, виражається наступними параметрами: 

− зростанням чистого прибутку; 
− зміною капітальних активів (основних засобів або незавершеного 

будівництва); 
− зміною величини довгострокових зобов’язань у пасиві балансу 

підприємства; 
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− зміною частки оборотних активів (приростом або зниженням залишку 
грошових коштів на розрахунковому рахунку). 

Таким чином, виконання капітального бюджету представляє інтерес для 
керівництва корпорацій в аспекті забезпечення стійкості та досягнення 
прогнозованого фінансового результату. А бюджетування капітальних 
інвестицій, як процес, дозволяє раціонально та ефективно розпоряджатись 
потоками грошових коштів корпорації, зазнаючи при цьому мінімальних 
втрат, що є запорукою ефективної діяльності та фінансової стійкості 
корпорації. 
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ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи, 

важливим економічним важелем держави. Оскільки бюджет є системою 
всеохоплюючих перерозподільних відносин, його формування і стан мають 
особливе значення для держави, кожної юридичної і фізичної особи та 
суспільства взагалі. Стан бюджету як фінансового плану відображає не 
тільки фінансовий стан держави, а й характеризує багато в чому фінансову 
ситуацію країни взагалі, і тому цікавить усіхгромадян та кожну 
підприємницьку структуру 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
бюджетного дефіциту присвячені наукові праці таких учених, як            
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О. Д. Василик, А. І. Даниленко, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко,            
В. М. Суторміна, В. М. Федосов, І. Я. Чугунов та інші.  

Дефіцит державного бюджету є основним інструментом державної 
фінансово – кредитної політики і здатен справляти значний вплив на 
соціально – економічне становище країни, а також бути чинником 
стримування або прискорення розвитку.  

Базовою та вихідною стадією бюджетного процесу є складання бюджету 
держави як її основного фінансового плану. На цій стадії уточнюються 
довготермінові і середньотермінові завдання бюджетної стратегії та 
прогнозні показники, визначаються напрями бюджетної політики [5]. 

Державний бюджет – основа фіскальної політики держави, що визначає 
методи і джерела фінансування бюджету і його використання. Бюджет 
поповнюється в основному за рахунок податкових надходжень і витрачається 
на державні потреби.  

Бюджетні засоби використовуються для: 
— державних закупівель із метою збільшення сукупного 

попиту; 
— виплати трансфертних платежів (субсидії, виплати, 

дотації); 
— виробництва суспільних благ (будівництво лікарень, доріг, 

охорона навколишнього середовища); 
— науково – технічних досліджень і розробок; 
— фінансування військових витрат;  
— інвестицій в основний капітал [1].  

В Україні формування бюджету з дефіцитом зумовлюється тим, що в 
нашій державі існує велика потреба у проведенні негайних реформ у 
багатьох сферах життєдіяльності держави, фінансуванні розвитку 
інфраструктури, підвищенні якості адміністративних і соціальних послуг. 
Для їх забезпечення необхідно залучити додаткові джерела фінансування 
шляхом більш активного використання економічного потенціалу країни. 

Показники дефіциту розраховуються під час складання бюджету, 
записуються окремим рядком у законі про Державний бюджет України на 
плановий рік, тобто мають стосунок до бюджету як основного фінансового 
плану. За результатами виконання бюджету такі показники розраховуються 
за спеціальною методикою і відображаються у звітності про виконання 
бюджету [6]. 

Практично весь час існування України як незалежної держави, мало 
місце перевищення видатків державного бюджету над його доходами. Але 
останнім часом ця проблема набула найбільшої гостроти. Динаміка дефіциту 
Державного бюджету України повторює тенденцію зміни фактичного 
співвідношення його дохідної та видаткової частин.  

Доцільно звернути увагу на те, що практично жодного року фактичні 
параметри бюджетного дефіциту не відповідали його граничним обсягам, що 
встановлювалися у Законі України «Про Державний бюджет на відповідний 
рік». 
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Дослідивши основні тенденції бюджетного дефіциту, що складався в 
попередні роки, розглянемо стан бюджетного дефіциту за останні три роки, а 
саме 2013–2015 роки. Для цього скористаємося табл. 1 [3]. 

Таблиця 1 
Державний бюджет України за 2013 – 2017 роки, млн. грн. 

Рік Доходи Видатки Сальдо (дефіцит) 

2013 339 180,3 403 403,2 - 64 707,6 

2014 356 957,7 430 108,8 - 78 070,5 

2015 534 648,7 576 848,3 - 45 150,5 

2016 595 296,3 667 895,5 - 72 599,2 

2017 721 472,1 790 427,8 - 68 955,7 

 
Відповідно до законів про Державний бюджет України доходно-

видаткові параметри основного фінансового плану держави були 
врівноважені лише у 2000 роціта в 2001 році. В усі інші періоди з 1992 року 
балансуючою статею державного бюджету неодмінно ставав дефіцит. 

Дефіцит державного бюджету склав 72,6 млрд. грн., що становить  113,8 
% граничного обсягу, встановленого законом про Державний бюджет 
України на 2016 рік. Порівняно з 2017 роком розмір дефіциту державного 
бюджету збільшився на 3,64 млрд грн., або на 5,28 %.  

Стабільну тенденцію формування бюджету на бездефіцитній основі 
практикують лише Данія, Естонія, Ірландія та скандинавські країни. Але і їм 
не вдалось уникнути дефіцитності у зв’язку із негативним впливом світової 
економічної кризи. У 2009 – 2010 роках бюджетні дефіцити в окремих 
країнах досягли загрозливих для національних економік розмірів: Греції – 
15,4% від ВВП, Ірландії – 30,1%, Великобританії – 10,9%, Португалії – 9,6%, 
Ісландії – 12,9%, Іспанії – 9,3% [4]. Таким чином, дефіцитна 
розбалансованість бюджету не повинна асоціюватись виключно з країнами, 
що розвиваються чи переживають глибоку кризу. Бюджетний дефіцит є 
невід’ємним атрибутом сучасної фіскальної політики і найбільш економічно 
розвинутих країн, що доводить складну природу цього явища і 
неоднозначність наслідків. 

Отже, подолання дефіциту Державного бюджету є основним напрямком 
державної фінансово – кредитної політики іздатен справляти значний вплив 
на соціально – економічне становище країни, а також бути чинником 
стримування або прискорення розвитку. Зміст фінансування дефіциту 
бюджету зводиться до мобілізації ресурсів з метою забезпечення видатків, не 
перекритими доходами шляхом застосування особливих форм і методів. 
Використання бюджетного дефіциту належить до важелів активної 
бюджетної політики, спрямованої на прискорення економічного зростання і 
вирішення соціальних проблем.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МIСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТIВ 

 
В умовах євроiнтеграцiї проблема формування мiсцевих бюджетiв є 

досить актуальною. Мiсцевий бюджет є основним iнструментом, за 
допомогою якого мiсцева влада може впливати на локальну активнiсть, 
створювати умови для економiчного та соцiального пiднесення територiї. 
Особливої актуальностi в умовах ринкової трансформацiї української 
економiки набувають питання формування доходiв мiсцевих бюджетiв та 
виявлення резервiв їх зростання. Дiюча система акумулювання доходiв 
бюджетiв України характеризується низьким рiвнем частки власних доходiв 
мiсцевих бюджетiв. 

Мiсцевi бюджети - це фiнансова база органiв мiсцевого самоврядування, 
яка є вирiшальним фактором регiонального розвитку. Наявнiсть мiсцевих 
бюджетiв закрiплює економiчну самостiйнiсть мiсцевих органiв 
самоврядування, що передбачено Конституцiєю України [2] та Законом 
України "Про мiсцеве самоврядування в Українi"[4], активiзує господарську 
дiяльнiсть, дозволяє їм розвивати iнфраструктуру на пiдвiдомчiй територiї, 
розширювати економiчний потенцiал регiону, виявляти i використовувати 
резерви фiнансових ресурсiв, розширює можливiсть мiсцевих органiв влади в 
бiльш повному задоволеннi потреб населення. 

Бюджетним кодексом України встановлюється перелiк доходiв мiсцевих 
бюджетiв, до яких належать:   
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- податок на  прибуток  пiдприємств  та  фiнансових  установ 
комунальної власностi; 

- плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
мiсцевого значення; збiр за спецiальне використання води водних 
об'єктiв мiсцевого значення; збiр за спецiальне використання лiсових 
ресурсiв (крiм збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв в 
частинi деревини, заготовленої  в порядку рубок головного 
користування); 

- плата за землю; 
- мiсцевi  податки  i  збори;   
- фiксований  сiльськогосподарський  податок;  
- штрафнi    санкцiї   за  порушення  законодавства про патентування; 
- адмiнiстративнi штрафи, що накладаються  мiсцевими органами 

виконавчої влади та виконавчими органами мiсцевих рад та штрафнi 
санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних 
коштiв договорiв з суб'єктами господарювання на придбання  товарiв,  
робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;  

- надходження вiд орендної плати за  майном, що перебуває в 
комунальнiй власностi та iншi [1]. 

Мiсцевi бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за 
рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах – членах Європейського 
Союзу податковi надходження становлять близько 70%, у Швецiї та Данiї – 
понад 80% [2, с. 127]. У структурi доходiв мiсцевих бюджетiв України у 
2015р., порiвняно з попереднiми роками, слiд вiдмiтити певне зростання 
частки податкових надходжень з одночасним зменшенням доходiв вiд 
операцiй з капiталом та надходжень до цiльових фондiв. В 2016 р. дана 
тенденцiя змiнилась в наслiдок складної соцiально-економiчної ситуацiї в 
країнi (анексiя Криму та проведення Антитерористичної операцiї). 

До найбiльш гострих проблем у сферi формування мiсцевих бюджетiв, у 
першу чергу, варто вiднести такi: 

- нестабiльнiсть доходної бази; 
- другоряднiсть мiсцевих податкiв i зборiв у порiвняннi iз 

загальнодержавними; 
- використання вiльних бюджетних коштiв; 
- недостатнє фiнансування з державного бюджету; 
- залежнiсть мiсцевих бюджетiв вiд субвенцiй iнвестицiйного 

характеру; 
- неефективну систему вилучення надлишкiв загальнодержавних 

податкiв; 
- наявнiсть мiсцевих податкiв, витрати на адмiнiстрування яких 

перевищують надходженнi; 
- невеликий перелiк мiсцевих податкiв i зборiв порiвняно з iншими 

країнами; 
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- незначна фiскальна роль мiсцевих податкiв i зборiв i. як наслiдок 
низька їх питома вага в доходах мiсцевих бюджетiв [3, с. 128]. 

Основними напрямками подолання проблем, пов'язаних iз формуванням 
мiсцевих бюджетiв є: 

- чiтке законодавче закрiплення бюджетних повноважень i 
вiдповiдальностi влади при формуваннi доходної частини мiсцевих 
бюджетiв; 

- пiдвищення контролю при сплатi та використаннi доходiв мiсцевих 
бюджетiв; 

- пошук альтернативних джерел наповнення доходної частини 
бюджетiв фiнансовими ресурсами; 

- формування дохiдної частини на пiдставi об'єктивної оцiнки їх 
податкового потенцiалу; 

- використання стабiльних базових показникiв та нормативних 
розрахункiв вiд державних показникiв до мiсцевих бюджетiв [5, с. 
280]. 

Також доцiльно передбачити можливiсть органiв мiсцевого 
самоврядування самостiйно встановлювати i коригувати ставки мiсцевих 
податкiв, оскiльки практично всi основнi показники та iнструменти 
формування ресурсiв сьогоднi визначаються державними органами. Так, 
ставки, база оподаткування, правила адмiнiстрування та звiтностi 
визначаються на центральному рiвнi, i органи мiсцевого самоврядування 
реального впливу на жодну з цих позицiй не мають. 

Таким чином, вiдсутнiсть комплексного пiдходу та затягування на роки 
розв’язання проблем мiсцевого самоврядування, прийняття конкретних норм, 
направлених на децентралiзацiю, з урахуванням потреб як державного 
управлiння, так i мiсцевого самоврядування та розроблення конкретних 
шляхiв в цьому напрямi на основi детальних розрахункiв усiх наслiдкiв має 
лише негативнi наслiдки, адже проблеми, пов’язанi з вiдсутнiстю фiнансiв, 
накопичуються, а вiдповiдно їх розв’язання потребуватиме бiльших ресурсiв. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ПОДАТКОВИХ КАНІКУЛ» З ПОДАТКУ НА 
ПРИБУТОК ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Діяльність держави прямим чином залежить від податкових надходжень 

до бюджету у вигляді податків. 
Податок –  це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників податку [1]. Необхідність податків 
проявляється у наповненні грошовими коштами бюджету, які в подальшому 
перерозподіляються і забезпечують економічний розвиток країни та 
виконання функцій держави, які на неї покладені. Тут важливим є те, щоб 
держава проводила заходи для того щоб стимулювати економіку та 
підприємств, що призведе до її розвитку. 

Основною статтею надходжень до бюджету коштів є податок на 
прибуток. 

Податок на прибуток –  це прямий податок, сплачуваний 
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції, виконаних 
робіт, наданих послуг, основних фондів, нематеріальних активів, цінних 
паперів, валютних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, 
роялі та від позареалізаційних операцій [1]. 

Податок на прибуток, який стягується в Україні, має дуже велике 
фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно 
розвинутих країнах. Також він має широкі можливості для регулювання і 
стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись 
як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, 
так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. 

Розгляд даного питання є актуальним, оскільки податок на прибуток 
підприємств є однією з основних статей бюджету держави. І всі зміни які 
відбуваються з ним, особливо при наданні пільг є важливими як і для 
підприємств так і для держави. 

Податок на прибуток є обтяжливим як і всі податки, але так як він 
спрямований до державного бюджету, то за рахунок коштів з податку 
виконуються різні соціальні програми. 

Основною метою держави є здійснення таких дій, щоб, з одної сторони, 
максимально наповнювати державну казну коштами, а з іншого, створювати 
умови, щоб податки не були такими обтяжливими і щоб стимулювали 
підприємницьку діяльність до їх розширення, а не до банкрутства. 

Із 1 січня 2017 року було введено багато змін стосовно Податкового 
кодексу України, які повинні в першу чергу зменшити податковий тягар.  
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Ці зміни також відносяться до оподаткування підприємств податком на 
прибуток. Була введена податкова пільга, під назвою «податкові канікули». 

Податкові канікули – це тимчасове звільнення для певних підприємців 
від оподаткування певним типом податків, або взагалі звільнення від 
загального оподаткування. Ці канікули дають можливість для підприємств 
заощадити певну суму коштів, яку б вони повинні були сплачувати, і 
використати їх на розвиток виробництва [2]. 

Сутність податкових канікул прирівнюються до податкових пільг, які 
надаються підприємствам різних форм власності. 

Податкова пільга – повне або часткове звільнення платника податку від 
його сплати залежно від профілю виробництва, характеру виробленої 
продукції, виконаних робіт, використаної робочої сили, зони  
розміщення [3, с. 9]. 

Податкові канікули згідно з законом вводяться з 1 січня 2017 року до 31 
грудня 2021 року. Згідно Податковим кодексом України, податкові канікули 
вводяться для платників податку на прибутку, у яких річний дохід не 
перевищує 3 млн. грн. [2]. При цьому, у платників податків, рівень оплати 
праці для найманих працівників має бути не меншим, ніж дві мінімальних 
заробітних плати, встановлених законом, тобто станом на 1 січня 2017 року – 
6400 грн. якщо розглядати малий бізнес, то не перейти поріг 3 млн. грн. 
досить можливо, а от виплачувати кожному працівникові 6400 грн. (у зв’язку 
із підняттям мінімальної заробітної плати) складно. 

Платники податків, які мають право на застосування податкових канікул 
мають відповідати наступним критеріям [2] : 

‐ мають бути утворені в установленому законом порядку після 1 
січня 2017 року; 

‐ можуть бути вже існуючими та діючими підприємствами, але за 
умови що з моменту їх утворення (пройшло менше трьох років) 
щорічний обсяг їх задекларованих доходів не перевищував 3 млн. грн., 
а кількість найманих працівників складала від 5 до 20 осіб; 

‐ підприємства що були зареєстровані платниками єдиного податку 
до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік загальний 
обсяг виручки від реалізації товарів та послуг не перевищував 3 млн. 
грн., а середня кількість працівників становила від 5 до 50 осіб. 
Варто зауважити, що у випадку коли платник податку не перебуває на 

нульові ставці податку на прибуток у будь-якому звітному періоді обсяг 
показників щодо отримання доходу, середньооблікової чисельності або 
середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає 
критеріям, що були зазначені у Податковому кодексі України, він має 
оподатковувати прибуток за ставкою 18% у відповідному звітному періоді. 
Але така пільга є досить специфічною, так як нею можуть не всі 
скористатись підприємстві, в залежності від виду діяльності. 
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Не можуть скористатись податковими пільгами суб’єкти [2]: 
1. Підприємства, які утворені після 1 січня 2017 року шляхом 

реорганізації, приватизації та корпоратизації; 
2. Підприємства, що здійснюють: 

- діяльність у сфері розваг; 
- виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; 
- виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних 

матеріалів; 
- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; 
- фінансову та страхову діяльність; 
- діяльність з обміну валют; 
- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення; 
- операції з нерухомим майном; 
- поштову та кур’єрську діяльність; 
- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 

предметами колекціонування або антикваріату; 
- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення; 
- охоронну діяльність; 
- зовнішньоекономічну діяльність; 
- виробництво продукції на давальницькій сировині; 
- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; 
- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу, 

води. 
Отже, дослідивши дане питання можна зробити висновок, що для 

ефективного розвитку економіки держава повинна створювати умови які 
повинні допомагати розвиватись підприємствам, які збагачують державний 
бюджет коштами. Виділяючи увагу на податкову пільгу, яку було введено з 1 
січна 2017 року, варто сказати що вона дає можливість розвиватись малому 
бізнесу, але держава не врахувала ряд факторів, які не дозволяють 
підприємству її використовувати, встановлюючи обмежені рамки. 
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СТРАТЕГІЧНЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО 
ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 
За своєю сутністю стратегічне бюджетне планування можна визначити, 

як науково обґрунтований процес встановлення джерел і обсягів формування 
та напрямів використання централізованого фонду грошових коштів 
держави. За його допомогою держава визначає рівень централізації 
фінансових ресурсів у процесі розподілу та перерозподілу ВВП, методи 
мобілізації грошових коштів відповідно до засад економічної політики.  

Основним завданням стратегічного бюджетного планування є: розробка 
підходів до формування бюджету, найскладнішим з яких є оптимізація 
величини бюджетного фонду держави на плановий період  і на перспективу, 
вирішення суперечностей між державними, корпоративними та особистими 
інтересами у суспільстві. 

Адекватне запозичення механізмів і методів стратегічного планування у 
вітчизняний бюджетний процес повинен надати економіці і державним 
фінансам, зокрема, прогнозну інерцію, у рамках якої кожний державний 
орган зможе стратегічно планувати свою діяльність у рамках цільових 
орієнтирів на кількарічну перспективу з дотриманням обраного вектору 
розвитку. Це створить умови для підвищення ефективності господарської 
діяльності державного сектору економіки,  державних фінансів  та економіки 
країни в цілому[1, с. 37]. 

Бюджетне реформування в Україні має здійснюватися відповідно до 
основних принципів європейської бюджетної практики: 

- зміцнення фіскальної дисципліни, 
- урахування ресурсних можливостей  органів влади, розподілу ресурсів 

у відповідності зі стратегічними пріоритетами 
- підвищення ефективності державних програм і послуг, 
- розвитку структурного виконання бюджету, як комплексу програм,  

при встановленні пріоритетних цілей програм і їх показників, що 
відповідають національним цілям і галузевим стратегіям, 

- розробки та надання уряду «меню» щодо варіантів економії коштів, з 
якого він може робити вибір відповідно до впроваджуваної соціально-
економічної політики (включаючи, при необхідності, фінансування нових 
високотехнологічних пропозицій та нових пріоритетних видатків), 

- акцентування уваги на проблемах стійкості у довгостроковій 
перспективі[2, с. 339]. 

Взагалі при впровадженні адаптованих елементів європейського 
планування не варто забувати, що практичне вирішення питання стійкості 
державних фінансів значною мірою здійснюється  у відсутності єдиних 
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теоретичних стандартів. Зокрема, не встановлено чіткі норми, які 
обумовлюють взаємодію між державним бюджетом та економікою. Звичайна 
практика при оцінці фіскальної стійкості полягає в припущенні про те, що 
процентні ставки і темпи зростання ВВП є екзогенними для податково-
бюджетної політики та можливе взаємодія аналізується  поза моделлю. Дане 
питання є предметом подальших практичних і теоретичних досліджень. 

Об’єктивне прогнозування та планування має здійснюватись із 
залученням наукових та експертних установ, оскільки вони є незалежними 
гарантами реальної неупередженої інформації високого наукового рівня. Цей 
процес потребує подальших фундаментальних досліджень із залученням 
ефективних закордонних та вітчизняних практик. 

Досвід бюджетного планування у Польщі, Німеччині, Франції, Канаді та 
інших розвинутих країнах може бути успішно використаний з метою 
сприяння регіональному розвитку в Україні (на основі розроблення та  
реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку регіонів) [3, 
с. 535]. 

У чинному законодавстві України та програмних документах уряду 
закладено засади стратегічного планування як державного, так і місцевих 
бюджетів . Зокрема, у Програмі економічних реформ Президента України 
одним із напрямів бюджетної реформи визначено запровадження 
середньострокового бюджетного планування, у тому числі на місцевому 
рівні.  

Запровадження стратегічного планування в бюджетну практику України 
сприятиме: 

– покращенню макроекономічного балансу та фіскальної дисципліни; 
– оптимізації розподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної 

системи та органами державної влади; 
– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів шляхом 

зменшення затрат, необхідних для досягнення результатів та надання 
суспільних послуг; 

– посиленню відповідальності головних розпорядників бюджетних 
коштів за ефективне та цільове використання фінансових ресурсів; 

– підвищенню рівня передбачуваності та прогнозованості державної та 
місцевої бюджетної політики [4, с. 70]. 

Отже, стратегічне бюджетне планування є безперервним аналітично-
розрахунковим процесом, механізми реалізації якого допомагають уникнути 
дисбалансу між бюджетними видатками та фінансовими ресурсами, 
необхідними для їх фінансування . 
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Світовий досвід і трансформаційні процеси в економіці України 
свідчать про важливість акціонерних товариств. Актуальність даної теми 
полягає в тому, що акціонерні товариства є одними з найактивніших 
учасників сучасного господарського обороту, оскільки являють собою форму 
концентрації капіталу, що дозволяє залучати великі фінансові ресурси, емісія 
яких відрізняється масовістю і масштабністю. Тому акціонерні товариства 
можна визнати найбільш значущою для української економіки організаційно-
правовою формою юридичних осіб. Акціонерним товариством визначається 
комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене 
число акцій, що засвідчують права та обов’язки учасників товариства 
(акціонерів). Основним законодавчим актом , який регулює діяльність 
акціонерних товариств, є Закон « Про акціонерні товариства» від 17 вересня 
2008р. [1]. Відповідно  до Закону акціонерне товариство - це господарське 
товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій 
однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 
акціями. Нижче наведено рисунок,в якому вказується кількість акціонерних 
товариств в Україні [4]. 

 

 
Рис.1.  Кількість акціонерних товариств в Україні (тис.од.) 
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Доречним є оновлення і розширення цього поняття, адже умови ринку 
вимагають також його трансформації. Акціонерне товариство в умовах 
посиленого процесу євроінтеграції - це об’єднання капіталів європейських 
країн , що в свою чергу і визначає участь акціонерів в управлінні, що в 
подальшому забезпечує пришвидшення та розвиток євроінтеграційних 
процесів у діяльності товариств , результатом якого є просування товарів на 
зарубіжних ринках за стандартами ЄС. 

Інноваційний розвиток акціонерних товариств зумовлює необхідність 
всебічного дослідження проблем їх фінансування, зокрема, процесів 
формування та використання фінансових ресурсів як основи фінансового 
забезпечення господарської діяльності підприємств. Наявність достатнього 
розміру власного капіталу – необхідна умова успішного функціонування 
акціонерного товариства незалежно від сфери діяльності та галузевої 
специфіки. Сформовані за рахунок власного капіталу активи є основним 
матеріальним забезпеченням акціонерного товариства, тобто, своєрідним 
гарантом ліквідності боргових зобов’язань товариства в ринковому 
середовищі. Чим більша частка активів, сформована за рахунок власного 
капіталу, тим вищий імідж підприємства як ділового партнера перед іншими 
учасниками ринкових відносин. Основною метою системи фінансового 
менеджменту акціонерного товариства в сучасних умовах господарювання є 
спроба найбільш ефективно використати обмежені фінансові ресурси за 
умови повноцінної  реалізації можливостей внутрішнього та зовнішнього 
середовища при допустимому рівні фінансового ризику. 

Отже, в сучасних умовах акціонерна форма підприємництва виступає 
могутнім засобом побудови господарської системи, що базується на 
недержавних формах суспільної відповідальності. Відповідно, акціонерне 
товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність 
якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного 
середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху 
до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по 
шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення. Для поліпшення 
фінансового стану акціонерних товариств необхідним є впровадження 
антикризової стратегії, насамперед, прийняття комплексу фінансово-
економічних заходів щодо виявлення резервів підвищення 
платоспроможності, фінансової стійкості та поліпшення ліквідності 
акціонерних товариств, оптимізації структури дебіторської та кредиторської 
заборгованостей на основі її аналізу та причин виникнення, забезпечення 
своєчасності розрахунків щодо погашення кредитів, збільшення 
прибутковості акціонерних товариств та поліпшення формування й 
використання їх прибутку з метою стимулювання їх виробничого та 
соціального розвитку, підвищення рівня ліквідності балансу акціонерних 
товариств, поліпшення ефективності використання основних засобів, 
прискорення обороту обігових коштів акціонерних товариств і підвищення 
ефективності їх  використання. 
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В умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи та 
подальшої модернізації національної економіки перед вітчизняними 
підприємствами постає важливе питання щодо пошуку додаткових 
ефективних фінансових ресурсів, необхідних для реалізації їхньої 
інноваційної діяльності. Слід зазначити, що впровадження інноваційних 
процесів передбачає побудову ефективної системи фінансового забезпечення 
діяльності підприємств. Враховуючи нестачу власних фінансових ресурсів, 
що обумовлено високим рівнем збитковості вітчизняних промислових 
підприємств, обмеженість доступу до банківських кредитів, через надвисокі 
відсоткові ставки та складність процедури залучення прямих іноземних  
інвестицій, в сучасних умовах постає нагальна проблема оцінки достатності 
рівня фінансування діяльності підприємств інноваційної сфери.  

Вирішальним чинником успіху підприємницької діяльності, який 
мусить забезпечити виживання і фінансову стабільність українських 
підприємств, є впровадження нових ідей і продуктів, прогресивних 
технологій й організаційних рішень, що базується на проведенні 
підприємствами наукових досліджень, створенні високих технологій. 
Складність впровадження таких структурних перетворень полягає в тому, що 
при наявності значної наукової та технологічної бази на більшості 
вітчизняних промислових підприємств спостерігається зниження 
інноваційної активності. Це пояснюється нестачею власних інвестиційних 
коштів у підприємств, недостатньою державною інвестиційною підтримкою 
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і бюджетним фінансуванням державних підприємств, нерозвиненістю 
банківсько-кредитної системи, низьким інноваційним потенціалом самих 
підприємств, певною ізольованістю від провідних зарубіжних підприємств і 
наукових організацій, високим рівнем ризиків в інноваційній діяльності. 

Головною умовою розвитку інноваційної діяльності підприємств є 
наявність фінансових ресурсів. На даний момент фінансове забезпечення 
науково-технічної та інноваційної діяльності вітчизняних промислових 
підприємств різко погіршилося. Це сталося за рахунок зменшення державних 
витрат, через недостатній обсяг недержавних замовлень на виконання 
наукових досліджень і розробок, зменшення можливостей для кредитування 
та самофінансування підприємств.  

Основним джерелом, яке забезпечує збільшення обсягу фінансових 
ресурсів інноваційної діяльності підприємств України, є власні кошти 
підприємств. Протягом 2010-2015 років їх питома вага зменшилась з 84,6% 
до 52,9%. Цих коштів явно недостатньо для впровадження радикальних та 
довготермінових інноваційних проектів.[3, с.90] 

Прибуток є джерелом власних коштів підприємств, які спрямовуються 
на інноваційну діяльність. Тому зрозуміла причина низького рівня 
інноваційної активності. Більшість підприємств працює збитково, а ті 
підприємства, які отримують прибуток, не хочуть ризикувати ним, тому, що 
інноваціям притаманний високий рівень ризику. Саме тому, для розвитку 
інноваційної діяльності слід активно розвивати банківський сектор в частині 
залучення цільових інвестицій, вигідного вкладення вільних фінансових 
коштів підприємств, фінансування перспективних науково-технічних 
досягнень. Частка банківського сектору в фінансуванні інновацій на даний 
період є ще занадто низькою. Незадовільне банківське кредитування 
підприємств взагалі та їх інноваційної діяльності зокрема також є причиною 
недостатнього обсягу самофінансування вітчизняних підприємств. 
Особливо гострою ця ситуація склалася щодо довгострокового 
кредитування, яке має бути основним стимулом до інноваційного розвитку 
підприємств, але становить малу частку в загальному обсязі кредитних 
портфелів банківсько-кредитних установ. У структурі кредитного портфелю 
банківської системи непропорційно зросла питома вага короткострокових 
позик і, як наслідок, знизилася частка довгострокових, які повинні бути 
базою для інноваційної діяльності. Але і не всі довгострокові кредитні 
вливання використовуються в інноваційних цілях. 

Кошти на інноваційну діяльність, які надаються місцевими бюджетами 
та позабюджетними фондами є дуже незначними і не мають впливу на 
загальний розвиток інноваційної діяльності і це свідчить про низький рівень 
впливу місцевої влади на інноваційну діяльність підприємств.[1, с. 217] 

У провідних країнах світу бюджетні кошти є основним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності і вони лімітуються у законодавчому 
порядку. Успіх інноваційної діяльності у США, Японії, Німеччині, Великій 
Британії та інших країнах забезпечили державні пільги. 
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Досвід сучасних інноваційних систем різних країн свідчить про 
необхідність використання венчурного бізнесу на вітчизняних 
підприємствах. Венчурний бізнес представлено самостійними невеликими 
фірмами, що спеціалізуються на дослідженнях, розробках та впровадженні 
нової продукції. Такий вид бізнесу знаходить широке поширення в США, 
Західній Європі, Японії. Венчурні фірми працюють не тільки на етапах росту 
як на мікрорівні (власного створення та становлення), так й на мезорівні 
(реформування галузі/ регіону) й активного розвитку винахідницької 
діяльності, а й на етапах падаючої активності наукових вишукувань. 
Венчурні фірми, як правило, збиткові, тому що не займаються виробничою 
діяльністю, а просувають власні результати досліджень для впровадження 
іншим підприємствам - експлерентам, патієнтам, комутантам. Для зниження 
ризикованості капіталовкладень венчурні фірми організовують дочірніми у 
великих підприємствах. Кількість співробітників на них невелика. 

Вітчизняні промислові підприємства знаходяться в невигідній ситуації 
в порівнянні з підприємствами США, Японії, Германії, Великої Британії, 
Східної Європи і Південно-Східної Азії, особливо в інноваційній сфері 
діяльності. Україна має потужний науковий потенціал, але нажаль 
недостатній рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності, що є 
однією з причин низького рівня інноваційної активності вітчизняних 
промислових підприємств, кризові явища призвели до втрати попиту на 
наукову продукцію на внутрішньому ринку, що пояснюється падінням 
загального рівня інвестицій, зростанням взаємної заборгованості і 
переорієнтацією економічної діяльності з реального сектора в сектор швидкої 
віддачі інвестованого капіталу.[2, с.158] 

В Україні протягом останнього десятиліття фактично проводилася 
регресивна науково-технологічна політика, спрямована на руйнування 
власного науково-технологічного потенціалу, а отже - і на зменшення шансів 
для інноваційного розвитку економіки. Аналіз фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств показав, що вітчизняні 
підприємства відчувають суттєву нестачу власних фінансових ресурсів, які 
мають бути спрямовані на інноваційний розвиток, а також існує значна 
кількість перешкод щодо зовнішнього фінансування. Державна політика 
України має стимулювати інноваційний розвиток підприємств і всіляко 
підтримувати впровадження інновацій на підприємствах країни, що приведе 
до пожвавлення економічної ситуації в країни. Також для активізації 
інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні пропонується 
сформувати систему стимулювання розвитку венчурного бізнесу та 
створення відповідного його правового забезпечення. Держава має 
розробити і впровадити механізм надання пільг інноваційно-активним 
підприємствам; здійснити середньострокове та довгострокове кредитування 
зі знижкою ставки інноваційної діяльності підприємств; звільнити від 
оподаткування ту частини прибутку, яка спрямовується підприємствами до 
інноваційних фондів. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

ТРАНСФЕРТІВ 
 

У сучасних умовах проведення децентралізації в Україні міжбюджетне 
вирівнювання відіграє важливу роль в економічному та соціальному 
розвитку держави. Міжбюджетні трансферти забезпечують наближення 
суспільних потреб до споживачів і економічну основу для виконання 
функцій бюджетів територіальних громад, що зумовлює актуальність обраної 
теми. 

Трансферти — це узагальнюючий термін, яким у зарубіжних країнах 
називаються фінансові ресурси, що передаються з бюджету центрального 
уряду до бюджетів місцевого самоврядування, а також із бюджетів 
територіальних одиниць вищого адміністративного рівня до бюджетів 
одиниць нижчого адміністративного рівня, а також у зворотному напрямку 
[1, с. 228]. 

За рахунок трансфертів у багатьох країнах формується основна частина 
доходів місцевих органів влади. Так, у середині 90-х pp. за рахунок 
трансфертів на Мальті формувалося 98% доходів муніципальних бюджетів, у 
Румунії—79, у Болгарії — 78, в Угорщині — 66, у Латвії — 68, у Словенії — 
67, у Великобританії — 77, у Нідерландах — 60%. До цієї групи входять як 
високо-розвинуті індустріальні держави, так і країни Східної Європи, котрі 
належали до колишньої соціалістичної системи. Є група європейських країн, 
де трансферти відіграють відносно незначну роль. У Швейцарії за їхній 
рахунок формується 18% доходів муніципальних бюджетів, у Швеції — 19, у 
Франції—26, у Фінляндії та Сан-Марино — 31, у Данії — 24, на Кіпрі — 30, 
в Австрії — 35%. У багатьох країнах цей показник не перевищує 50% [3]. 

У зарубіжних країнах сформувалася розгалужена система трансфертів. 
Вони є інструментом проведення державної регіональної фінансової 
політики. За допомогою трансфертів здійснюється фінансове вирівнювання, 
фінансуються, так звані, агентські послуги (делеговані повноваження), 
забезпечуються послуги місцевої влади на рівні встановлених центральною 
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владою мінімальних соціальних стандартів. Трансферти дозволяють 
компенсувати втрати окремих громад через додаткові витрати на послуги, 
якими користуються жителі інших територіальних колективів. Є трансферти, 
що надаються центральним урядом органам влади регіонального та 
місцевого рівня. Є також трансферти, що надаються місцевій владі 
регіональними урядами. 

Ґрунтовано систематизацію типів трансфертів здійснено у доповіді 
«Політика субсидування органів місцевого самоврядування»  групи експертів 
Ради Європи під керівництвом Дж. Лотца в 1986 році [5, с. 467]. 

Згідно доповіді «Політика субсидування органів місцевого 
самоврядування» субсидіями є переміщення коштів від вищих до нижчих 
органів влади. Поняття не включає позик, крім безвідсоткових, що надаються 
на строк більше десяти років. До субсидій не належать також спільно 
використовувані податки. Всі субсидії поділено на три групи: 

1. Субсидії загального призначення. На думку авторів 
доповіді, вони можуть використовуватись як власні податкові 
надходження місцевих органів влади. Зазначена група субсидій 
поділяється на дві підгрупи: на поточні субсидії і на субсидії 
капітального характеру. До першої категорії належать також субсидії 
загального призначення, але пов’язані з об’єктивними критеріями. 
Критерієм їхнього розподілу є податкоспроможність або видаткові 
потреби території. До цієї групи належать і субсидії, пов’язані з 
обсягами власних податків місцевого органу влади. Зв’язок 
встановлено таким чином, що збільшення місцевим органом влади 
власних податків зумовлює збільшення обсягу субсидій. 

2. Спеціальні субсидії, тобто ті, що спрямовуються на певні 
потреби. Виділено кілька різновидів спеціальних субсидій. Серед них є 
обумовлені субсидії, розмір яких залежить від розміру видатків органу 
влади, якому вони надаються. Виділення їх обумовлюється певною 
сумою витрат місцевого органу. Автори доповіді поділяють обумовлені 
субсидії на кілька різновидів залежно від витрат місцевої влади. 

3. Дискреційні. Це субсидії, що розподіляються на розсуд 
уряду відповідно до різних обставин, але без жодних критеріїв [5, с. 
481]. 
Дана класифікація уточнена і доповнена у звіті «Місцеві фінанси у 

державах – членах Ради Європи», підготовленим Робочим комітетом з 
місцевих і регіональних органів влади проти ЄС [4, c. 160]. Трансферти, 
згідно із звітом, поділяються на чотири групи. Це розподілені податки, 
гранти, субвенції та ін. Гранти поділяються на дві групи: специфічні гранти 
(субвенції) і генеральні гранти. Специфічні гранти мають цільовий характер. 
Генеральні гранти не обумовлюються конкретною метою їхнього 
витрачання. Є й інші спроби здійснити класифікацію трансфертів, хоча це 
питання ще дискутується. 

За сучасних умов у багатьох країнах спостерігається тенденція 
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спрощення системи трансфертів, зменшення чисельності їхніх видів. І це не 
випадково. В окремих країнах системи трансфертів були громіздкими, їхня 
чисельність сягала 100-400 видів. Йде процес заміщення спеціальних 
трансфертів загальними, тобто не обумовленими конкретною метою. Це 
стало вимогою Європейської хартії про місцеве самоврядування. Наприклад, 
у Франції в 1979 р. запроваджено глобальну дотацію функціонування, в 1985 
р. глобальну дотацію на устаткування комун та об’єднань комун, глобальну 
дотацію на устаткування департаментам. Запроваджено загальну 
децентралізаційну дотацію, субсидію на компенсацію ПДВ. Разом з тим, і 
досі зберігається значна кількість спеціальних трансфертів: дотація на 
професійну підготовку і навчання, дотація на шкільне обладнання, 
департаментська дотація на устаткування коледжів та ін. 

У ФРН загальні субсидії надаються на фінансове вирівнювання. 
Обумовлені субсидії виділяються як федерацією, так і землями на поточні 
витрати, на допомогу з обслуговування боргів, на соціальні послуги і 
добробут молоді, на запобігання стихійному лихові, на вдосконалення 
дорожньої інфраструктури, на утримання шкіл, дитячих садків і лікарень, а 
також громадських культурних закладів та ін. 

Інвестиційні субсидії надаються для розширення дорожньої 
(транспортної) інфраструктури, для спорудження шкіл та дитячих садків, 
муніципальних очисних підприємств, житла для студентів, державного 
житлового фонду. 

Значних змін зазнала система трансфертів у ФРН після приєднання 
східних земель і утворення фонду «Німецька єдність». Ці зміни було 
спрямовано на переорієнтацію фінансових ресурсів з метою прискорення 
розвитку східних земель. 

Проблеми перебудови системи трансфертів активно дискутуються в 
країнах Західної Європи. Один з напрямків цих дискусій — пошук 
можливостей підвищення ефективності трансфертів, створення за їхньою 
допомогою економічних стимулів розвитку окремих територій. Інший 
напрямок, як уже зазначалося, — це пошуки можливостей спрощення 
системи трансфертів, значного збільшення частки незв’язаних трансфертів, 
що випливає із принципів Європейської хартії про місцеве самоврядування 
[2, c. 15]. 

Отже, важливе значення для організації міжбюджетних взаємовідносин 
має такий інструмент як трансферти. Трансферти – це кошти, одержані від 
інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних 
організацій на безоплатній та безповоротній основі. Трансфертами в Україні 
є дотації, субсидії, субвенції та міжбюджетні взаєморозрахунки. Система 
трансфертів в Україні не врегульована достатнім чином у праві, практика 
використання їх суперечлива. Такі трансферти, як дотації, субсидії і 
субвенції, відіграють незначну роль у формуванні доходів місцевих 
бюджетів. 
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Досвід розвинених країн засвідчує, що трансферти, як інструмент  
проведення державної регіональної фінансової політики, здатні 
забезпечувати фінансове вирівнювання регіонів, фінансування агентських 
послуг (делеговані повноваження) та послуг місцевої влади на рівні 
встановлених центральною владою мінімальних соціальних стандартів. 
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СКЛАДНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ В 
УКРАЇНІ 

 
Існують різноманітні методи оподаткування і види податків. Кожний 

вид податків має свої специфічні риси і функціональне призначення і займає 
окреме місце в податковій системі. Виходячи з форми оподаткування всі 
податки можна поділити на дві групи: прямі і непрямі.  Прямі податки 
стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків, 
а непрямі це податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді 
надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів. 

Сучасні проблеми прямого оподаткування знайшли відображення у 
наукових працях українських вчених-економістів, таких як: В. Андрущенка, 
С. Буковинського, О. Василика, В. Вишневського, А. Гальчинського, В. 
Геєця, А. Даниленка, М. Дем’яненка, В. Кравченка, І. Лукінова, В. Опаріна, 
С. Осадця, Б. Панасюка та інших. 

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування сутності прямих 
податків та визначення основних недоліків прямого оподаткування. 

Прямі податки – це податки, що стягуються в результаті придбання й 
акумуляції, матеріальних благ, які залежать від доходу або майна, і 
платниками яких безпосередньо є власники цих доходів [1, с.134]. Оскільки 
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об’єктом оподаткування є дохід та прибуток то прямі податки вважаються 
більш соціально справедливими. Основними характеристиками прямих 
податків є: 1) стягуються з кожного окремого суб’єкта господарювання та 
включаються в ціну продукції на етапі виробництва, а отже, впливають на 
процеси відтворення на підприємствах; 2) прямі податки впливають на 
інвестиційну активність, ділову активність, обсяги споживання та 
накопичення капіталу; 3) розмір прямих податків та їх відрахування до 
бюджету безпосередньо залежить від отриманих доходів платником податків 
[2, с.66]. Існує багато недоліків при оподаткуванні підприємницької 
діяльності в Україні, що призводить до відтоку підприємств у тіньову сферу, 
тобто до ведення нелегальної діяльності і повному ухилянню від сплати 
податків. 

Серед основних чинників, котрі спонукають платників уникати сплати 
податків, виділяють: кількість податків та високий  рівень податкових ставок; 
складність у розрахунках податкових сум; високий рівень нестабільності 
(постійно змінюються не лише ставки оподаткування, а й види податків); 
нераціональна структура оподаткування; не ефективність роботи фіскальної 
служби; рівень суспільної свідомості щодо необхідності сплачувати податки; 
низький рівень довіри платників до владних структур; високий рівень 
корупції у державі [2, с.67]. 

В умовах економічного розвитку прямі податки є базисом податкових 
систем держав з розвиненою ринковою економікою, тому що вони мають 
значні переваги порівняно з непрямими. Можна виділити основні з них:  

- пряме оподаткування дає можливість державі впливати на економічні 
процеси (інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне 
споживання, ділову активність);  

- прямі податки дають можливість встановлення прямої залежності між 
доходами платника і його відрахуваннями в бюджет, тобто реалізується 
принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до 
градуювання ставок;  

Також прямі податки складають більшу частку надходжень до бюджету 
ніж неподаткові. За даними Державної фіскальної служби України у 2016 
році прямі податки склали 57% від усіх податкових надходжень до бюджету. 
Також це можна спостерігати на діаграмі (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Кількість податкових надходжень до бюджету у 2016 році [5]. 
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Стосовно ж недоліків, притаманних прямим податкам, то вони значною 
мірою пов’язані з тим, що:  

- пряма форма оподаткування потребує складного механізму 
бухгалтерського обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків, є 
труднощі з визначенням того, що належить до доходів;  

- стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, 
розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування 
доходів і ухилення від оподаткування;  

- прямі податки пов’язані з можливістю ухилення від сплати податків 
через недосконалість фінансового контролю і наявність комерційної 
таємниці;  

- пряме оподаткування потребує певного розвитку ринкових відносин, 
оскільки тільки в умовах реального ринку може сформуватися реальна 
ринкова ціна, а отже, і реальний прибуток. 

Враховуючи об’єктивні умови та особливості розвитку національної 
економіки, можна обрати такі напрями щодо подальшого удосконалення 
системи прямого оподаткування в рамках прийнятого Податкового кодексу, а 
саме: підвищення рівня відповідальності платників податків за своєчасну і 
повну сплату належних до бюджету платежів, включаючи встановлення 
матеріальної та кримінальної відповідальності, з одночасним заохоченням і 
моральним стимулюванням до сплати податків; оптимізація співвідношення 
між прямими та непрямими податками, в першу чергу в напрямку 
узгодження та диференціації ставок прибуткового оподаткування юридичних 
і фізичних осіб; удосконалення порядку адміністрування прямих податків; 
упорядкування надання пільг юридичним і фізичним особам. 
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СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

Доходи цільових фондів, державного і місцевих бюджетів, соціально-
економічний розвиток України, національне багатство, рівень життя 
населення нашої країни багато в чому залежить від функціонування грошово-
кредитної системи. Одним із напрямків удосконалення функціонування 
грошово-кредитної системи України є використання позитивного 
закордонного досвіду в цій галузі, а зокрема досвіду однієї з провідних 
держав у світі –  Сполучених Штатів Америки. 

Розвиток кредитної системи зарубіжних країн і США в тому числі 
досліджували такі вітчизняні вчені, як: Л. Тарангул, П. Мельник[2], О. 
Гордей, Т. Коротка, Ю. Лисенков[3], В. Гончаренко[4] та інші. 

Метою даної роботи є вивчення досвіду функціонування грошово-
кредитної системи Сполучених Штатів Америки, а також можливості його 
використання на Україні з метою суттєвого прискорення соціально-
економічного розвитку держави, значного підвищення рівня життя 
українського народу. 

Грошово-кредитна система Сполучених Штатів Америки включає: 
Федеральні резервні і комерційні банки, експортно-імпортний банк, 
позиково-ощадні асоціації, взаємо-ощадні банки, кредитні союзи, державні і 
контрольовані державою кредитні установи, компанії по страхуванню життя 
і майна, інвестиційні компанії, інвестиційні банки, дилерські і брокерські 
фірми, фінансові компанії, пенсійні фонди корпорацій. 

Функції центрального банку США виконують 12 федеральних 
резервних банків, які не входять до Федеральної резервної системи (ФРС). 
Згідно з Федеральним резервним актом – територія США була розділена на 
12 округів. Кордони федеральних резервних округів не співпадають з 
кордонами штатів. Кожний з 12 округів ( Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, 
Клівленд, Річмонд, Атланта, Чікаго, Сент-Луїс, Мінеаполіс, Канзас-Сіті, 
Даллас і Сан-Франциско) обслуговується федеральним резервним банком 
(або його філіями) даного округу.  

Складовим елементом грошово-кредитної системи США є комерційні 
банки. Вони поділяються на національні банки та банки штатів, серед яких, у 
свою чергу, виділяють банки штатів – члени ФРС і банки штатів – нечлени 
ФРС. Приблизно 2/3 комерційних банків є банками штатів, тобто приватними 
банками, діючими відповідно до чартеру штату. Частина комерційних банків 
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не є членами ФРС, але підлягають регулюванню на тих самих принципах, що 
і комерційні банки – члени ФРС. Вони одержують чартери від федерального 
уряду, тобто є національними банками. Комерційні банки США поділяються 
на універсальні та спеціалізовані. Серед найпотужніших універсальних 
комерційних банків США можна відзначити «Bank of America Corporation». 

Основними функціями комерційних банків США є: 
- залучення грошових ресурсів шляхом продажу акцій; 
- прийом коштів на поточні рахунки у формі строкових і ощадних 

внесків; 
- здійснення різноманітних активних операцій; 
- здійснення операцій банків із цінними паперами; 
- здійснення валютних, акцептних, гарантійних, посередницьких, 

довірчих операцій. 
Серед спеціалізованих комерційних банків США виділяються 

інвестиційні банки та Експортно-імпортний банк США. Інвестиційні банки 
займаються випуском і розміщенням цінних паперів промислових та інших 
компаній. Значне поширення інвестиційних банків у США пов’язане із 
законодавчими обмеженнями для комерційних банків на виконання 
емісійних та інвестиційних операцій.   

Основними функціями інвестиційних банків США є: ведення 
переговорів з промисловими компаніями щодо випуску цінних паперів; 
підготовка випусків цінних паперів; розміщення цінних паперів на ринку; 
купівля-продаж цінних паперів за власний рахунок та для клієнтів на 
комісійній основі; надання консультацій з фінансових питань. До основних 
впливових інвестиційних банків належать: First Boston Corp., Lawman 
Brothers, Merrill Lynch, Piers, Finer&Smith та ін. [2, с. 86]. 

Експортно-імпортний банк США – державний спеціальний кредитний 
інститут США, призначений для сприяння експорту та імпорту. Цей банк був 
заснований в 1934 р., його капітал належить Міністерству фінансів США. 
Експортно-імпортний банк США надає в основному середньо- і 
довгострокові експортні кредити (до 12 років, в окремих випадках до 20 
років). Всі кредити пов’язані з поставками товарів і наданням послуг 
американськими фірмами, що стимулює експорт США. Відсоткові ставки по 
кредитам банку диференційовані для різних країн-імпортерів. Експортно-
імпортний банк США підтримує тісні зв’язки з Міжнародним валютним 
фондом, регіональними банками. Основними джерелами ресурсів банку є 
власні кошти і позики [3]. 

Позиково-ощадні асоціації США – спеціальні кредитні інститути із 
суворо обмеженими функціями. Головна форма мобілізації коштів 
асоціаціями – залучення заощаджень населення шляхом продажу власних 
акцій. Особи, що внесли свої заощадження до асоціації, стають її 
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акціонерами та одержують доходи в формі дивідендів. Вилучення 
заощаджень(викуп акцій) дозволяється лише з повідомленням за 30-90 днів. 
Важливий вид активних операцій асоціацій – надання іпотечного кредиту під 
житлові будівлі.  

Взаємо-ощадні банки приймають у населення заощадження і 
інвестують їх в різноманітні види активів. Вкладники одержують дохід в 
формі відсотків по внеску. Найбільшу питому вагу в активах цих банків 
складає іпотечний кредит. У США, крім комерційних банків, кредиту 
систему формують небанківські фінансово-кредитні установи, які є 
складовими банківських холдингів. Одними із основних небанківських 
фінансово-кредитних інститутів, які діють в США, є страхові компанії. 
Страхові компанії спеціалізуються на страхуванні життя та майна і 
функціонують у фінансовому посередницькому бізнесі, що перетворює для 
суспільства один вид активів на інший.  

Друге місце серед небанківських фінансово-кредитних інститутів, після 
страхових компаній, займають пенсійні фонди. Вони виконують 
посередницькі функції з перетворення активів і гарантують суспільству ще 
один вид захисту – виплати доходу після виходу на пенсію. 

Також, у США функціонують фінансові компанії, які мобілізуют кошти 
за допомогою випуску комерційних паперів або акцій чи облігацій і 
використовують кошти від їх продажу для надання позик споживачам та 
підприємцям. Фінансові компанії поділяються на два типи: рекламні кредитні 
компанії – sales finance company (кредитують продаж на виплату товарів 
довготривалого користування) та комерційні фінансові компанії – commercial 
finance company (обслуговують систему комерційного кредиту). 

Отже грошово-кредитна система США – це форма організації 
грошового обігу і кредитування, що історично і законодавчо утворилася в цій 
країні. В Україні доцільно використовувати американський(США) досвід 
діяльності: комерційних банків; державних і контрольованих державою 
кредитних установ; інвестиційних банків, дилерських і брокерських фірм; 
фінансових компаній; недержавних пенсійних фондів. Доцільним є 
використання досвіду США щодо організації кредитування населення і 
підприємств. Подальші дослідження і розробки в галузі вивчення 
закордонного досвіду функціонування грошово-кредитної системи, а зокрема 
досвіду США, мають важливе значення для збільшення доходів цільових 
фондів, державного і місцевих бюджетів, зростання національного багатства, 
прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня 
життя нашого народу. 
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CUSTOMS REGULATION AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON 
FOREIGN TRADE FLOWS IN UKRAINE  

 
 The main tool of the foreign trade policy of Ukraine is customs regulation 
which includes: customs payments, customs control, customs formalities and 
customs activities. The functions of customs regulation has greatly expanded and 
changed due to the industrial development, expansion of the international division 
of labour and strengthening of production and technological relations. With the 
decrease of the average level of taxation and simplification of customs procedures 
by most countries, customs tariff measures are still influencing the dynamics of 
foreign trade turnover. The problems connected with customs regulation were the 
topics of research of such scientists as Demidenko L. M., Pashko P. V., Dubinina 
A. A., Sorokina S. B., Zelnichenko O. I., Naumenko V. P., Borysenko O. P. and 
others. 
 The basis of the state customs regulation is the customs tariff which 
represents a systematic and orderly list of import duties, that is goods imported to 
the customs territory of  Ukraine. An important means of economic influence to 
the structure and volume of foreign trade flow through the mechanism of prices is 
fixation of different tax assessment. Duty is a kind of customs payment levied on 
goods when moving across the customs border. It is a traditional and legitimate 
way of management of foreign trade flows [1, c. 50]. In Ukraine the average 
arithmetic rate of import duty is 10,7%; it describes the average level of protection 
from import. Excise duty and value added tax also belong to customs duties. 
Excise duty is an indirect tax on certain excise goods imposed in national currency. 
Value Added Tax is an indirect tax payable on importation into the customs 
territory of Ukraine. VAT(Value Added Tax) is 20% of the basis for charging [1, c. 
53-55]. 
 An important function of customs regulation is a fiscal function. The amount 
of taxes collected is directed to replenish the treasury, the tax on exports and 
imports that becomes a significant source of budget revenues. Customs taxation in 
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Ukraine, as in some other countries, is one of the most important sources of 
revenue [2]. With the help of customs regulation one can encourage or restrain the 
development of certain sectors and to ensure economic balance in the domestic and 
foreign market. Customs regulation influence the dynamics of investment flows 
and international trade. The main directions of customs regulation are: 
 - protection of domestic producers carried out by charging duty on imports; 
 - stimulating export and competitiveness  of domestic merchandise. The 
state can unilaterally reduce or abolish customs duties on importation of raw 
materials, machinery, the components which promote manufacturing goods of 
higher quality for sailing abroad; 
 - attraction of the foreign capital to the processing industry; 
 - commercial and political function is used as an influence tool to partner’s 
economic policy to attain reciprocal tariff concessions. Duty acts as a principal 
instrument in creation trade and economic associations; 
 - promotion of cross-border production process by setting minimum or zero 
rates of duty on the country products. It will influence involvement of different 
sectors of national economy in world economic relations; 
 - stimulation of integration processes between developed countries with 
market economy. Making profit of progressive trade of partners of integration 
grouping is a positive result of the commodity market free of larger restrictions [3, 
c. 68]. 
  The state controls the export of goods scarce at the home market, which 
prices are lower than at the world market, by setting fees for exporting or 
importing goods. Customs registration is certification of customs control results. 
To go through customs formalities a declarant presents declaration and information 
about goods due to customs registration to the customs office [1, c. 105]. 
 Ukrainian products occupy a considerable part of European market. 
According to the Derzhcomstat the export of Ukrainian products to EU had 
increased since January, 2016 to July, 2016. This concerns the following individual 
categories: dairy products (56,1%); products of food oil industry (200,7%); meat 
and fish products (193,9%); various finished products (102%) and others. 
 The proper functioning of customs regulation in Ukraine needs appropriate 
conditions: efficient organization of customs business, application of new 
technologies for customs registration and payment of taxes, control of imported 
goods quality and combating counterfeit. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ 

 
В сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів в банківській 

сфері загострюється необхідність активного впровадження інноваційних 
банківських продуктів і послуг. Банківські інновації  дозволяють залучити 
клієнтів, підвищують рівень конкурентоспроможності банку, виділяють його 
серед інших банків, сприяють задоволенню потреб клієнтів, а також 
відображають рівень інтелектуального потенціалу персоналу банку, 
можливостей розробки інноваційних банківських продуктів та послуг.  

Банківську інновацію можна визначити як результат новаторської 
діяльності банків, в резульаті якої зявл’яється новий продукт, послуга чи 
технологія. Найпоширеніші поняття «банківська інновація» наведено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Сучасні підходи до визначення поняття «банківська інновація» 

Автор Визначення 

С. Б. Єгоричева 
[4, с.44] 

Результат діяльності банку, спрямований на отримання додаткових 
доходів у процесі створення сприятливих умов формування та 
розміщення ресурсного потенціалу за допомогою нововведень, що 
сприяють клієнтам в отриманні прибутку. 

В. О. Ткачук 
[6, с.46] 

Кінцевий результат процесу модернізації всіх сторін діяльності 
банку, що полягає в удосконаленні банківських послуг, бізнес-
процесів, сервісу, організації, управління та маркетингу з метою 
досягнення конкурентних переваг на ринку. 

Я. М. Кривич  
[5, с.108-109] 

Кінцевий результат інноваційної діяльності банку, що отримав 
реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого банківського 
продукту чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність. 

І. Т. Балабанов 
[2, с. 25-26] 

Є частиною фінансових інновацій; реалізований у формі нового 
банківського продукту або операції кінцевий результат інноваційної 
діяльності. 
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На основі систематизації понятійного континууму можна визначити 
банківські інновації як результат діяльності банку, спрямований на створення 
нових продуктів та технологій, а також інноваційних методів управління 
банківською установою з метою отримання додаткових доходів та 
конкурентних переваг. Банківська інновація виражається найчастіше у появі 
нових банківських продуктів. Банківський продукт – це набір модифікованих 
банківських і фінансових операцій для вирішення будь-якої потреби клієнта, 
який можна позиціонувати як нову банківську послугу або поєднання 
традиційних послуг банку, вибудуваний в технологічний ланцюг, що 
дозволяє вирішувати конкретну проблему клієнта і задовольняти його попит 
у комплексному обслуговуванні[3, с. 137]. 

Новостворені банківські продукти можуть створюватися  одинично чи 
масово. Одиничний банківський продукт – це індивідуальний продукт, він 
має характерні, тільки йому притаманні, особливості, які виділяють його 
серед інших банківських продуктів, він також має чітко визначене коло своїх 
покупців. Масовий банківський продукт – це продукт без різко вираженої 
індивідуальності, у нього немає особливих характерних рис, тому він 
розрізняється тільки за видами продукту або фінансового активу і 
випускається в розрахунку на широке коло споживачів та інвесторів.  

Новостворені банківські продукти можуть бути лімітованими і 
нелімітованими. Лімітований банківський продукт – це продукт, обсяг або 
кількість випуску якого суворо квотується. Цей обсяг установлюється при 
випуску продукту, який визначається багатьма факторами: розміром 
статутного капіталу акціонерного банку, попитом покупців і т. д. 
Нелімітований банківський продукт являє собою продукт, обсяг (кількість) 
випуску якого не обмежено квотами, нормами чи умовами, він розробляється 
в розрахунку на можливого потенційного покупця [3, с. 137]. 

Звернемось до досвіду провідних банків світу, наприклад, Royal Bank of 
Canada сьогодні тестує інноваційний браслет, який дозволяє заміряти частоту 
серцебиття людини та ідентифікувати людину при скоєнні безконтактних 
платежів. Канадський банк CIBC Bank створив та запропонував своїм 
клієнтам нову кредитну карту – «Кобренд» у співробітництві з відомою 
мережею ресторанів Tim Hortons. Ця інноваційна картка має кнопки, тому 
при здійсненні покупки або оплати рахунку в ресторані клієнт обирає 
потрібну йому кнопку і здійснює платіж. За оплату покупок клієнт заробляє 
бонусні бали, які потім можна використати в ресторані. А банк Westpac з 
Нової Зеландії запровадив ідентифікацію при вході у мобільний додаток за 
допомогою сканування пальця, що підвищило захист рахунків клієнта [7]. 

Найбільш цікавими банківськими інноваціями, які могли б бути 
започатковані на Україні, слід уважати:  

• Депозитний проект SmartyPig від WestBank (Великобританія), який 
побудований за принципом соціальної мережі – потрібно зареєструватися, 
виставити цілі, на які призначено вклад, запросити друзів. Такий вклад 
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носить дуже конструктивний характер – людині прищеплюється звичка 
постійно усвідомлювати свої потреби та визначати засоби їх досягнення.  

• Проект Keep the change від Bank of America – у процесі покупки банк 
округлює суму, а різницю залишає клієнту на окремому ощадному рахунку 
[1]. 

Отже, створення та впровадження банківських інновацій відіграють 
важливу роль у діяльності комерційних банків не тільки для підтримки 
конкурентного рівня, але й насамперед для підтримки і залучення нових 
клієнтів. Банківські інновації є об’єктивною необхідністю комерційних 
банків, які повинні активізувати свою діяльність за цим напрямом, щоб 
швидше адаптуватися до мінливих потреб банківського ринку. 
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Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ  
 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів 

економічного розвитку є інноваційна діяльність, а застосування інновацій є 
підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності. Інновації відіграють 
досить важливу роль у структурній перебудові господарського механізму, 
підвищенні інтенсивності його якісної трансформації за умови ефективного 
користування інтелектуальним потенціалом країни. Кожна інноваційна 
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діяльність потребує виділення певних фінансових коштів для свого 
здійснення. На сьогоднішній день як малі, так і великі підприємства 
стикаються з проблемою недостатнього фінансування інноваційних процесів. 
Пошук вирішення дефіциту фінансових коштів слід почати із вивчення 
наявних джерел фінансування інноваційної діяльності. 

Зарекомендувавши себе як державу з наукомісткими галузями 
промисловості, Україна сьогодні перебуває на світовому ринку 
високотехнологічної продукції на позиціях аутсайдера, оскільки не належить 
ні до однієї з провідних груп міжнародних постачальників 
високотехнологічної продукції і не має розвиненого внутрішнього механізму 
ринкового і державного регулювання даного ринку [1, с. 273]. 

Фінансування інноваційної діяльності є однією з найважливіших умов 
інноваційної активності, оскільки проведення ефективної інноваційної 
діяльності вимагає значних фінансових вкладень. За походженням джерела 
фінансування інновацій можна розділити на внутрішні та зовнішні відносно 
підприємства. 

Найчастіше до внутрішніх джерел фінансування відносять власні 
кошти підприємства у вигляді прибутку, амортизаційних відрахувань, 
використання резервного фонду для покриття тимчасових поточних збитків 
підприємства на період до виходу підприємства на проектні показники 
обсягів випуску та продажу, що перевищують обсяги беззбиткового випуску 
та продажу [2, с.224]. 

Зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів – це джерела, 
які отримують промислові підприємства зі сторони на умовах платності та 
строковості і можуть бути використанні на реалізацію інноваційного 
процесу. До них належать позикові та залучені ресурси. Позикові фінансові 
кошти передбачають повернення їх зі сплатою відсотків за користування або 
без сплати. Їх джерелами є кошти бюджетів, позабюджетних фондів, 
комерційні та інші кредити, іноземні інвестиції [3, с.102]. 

Форма державної участі у фінансуванні інноваційної діяльності за 
кошти державного і місцевих бюджетів здійснюється шляхом 
президентських, програм підтримки підприємництва, , участі держави у 
створенні елементів інноваційної інфраструктури, підготовки кадрів для 
інноваційної діяльності. Згідно із Законом України «Про інноваційну 
діяльність» [4], який спрямований на підтримку розвитку економіки України 
інноваційним шляхом, передбачено державну підтримку суб’єктам 
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні 
проекти. Визначено наступні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в 
Україні: 

-  новітні ресурсозберігаючі технології; 
- машинобудування та приладобудування як основа 

високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; 
- нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, 

телекомунікації; 
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- транспортні системи: будівництво і реконструкція; 
- охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища; 
- розвиток інноваційної культури суспільства . 
Для здійснення інновацій у 2014 році 1206 підприємств в Україні 

витратили 7,7 млрд.грн., понад дві третини яких – на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення, 15,9% – на здійснення науково-
дослідних розробок (НДР) власними силами, 6,9% – на придбання 
результатів НДР у інших підприємств (організацій), 0,6% – на придбання 
інших зовнішніх знань (нових технологій) та 10,1% – на навчання та 
підготовку персоналу для розробки та запровадження нових або значно 
вдосконалених продуктів та процесів. 

У 2014 році основним джерелом фінансування інноваційних витрат 
були власні кошти підприємств – 6540,3 млн.грн. Кошти державного 
бюджету отримали 9 підприємств, місцевих бюджетів – 12, загальний обсяг 
яких становив 349,8 млн.грн.; кошти вітчизняних інвесторів отримали 6 
підприємств, іноземних – 11, загалом їхній обсяг становив 146,9 млн.грн.; 
кредитами скористалося 39 підприємств, обсяг яких становив 561,1 
млн.грн.[5]. 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств у 2015 р. становив 13813,7 млн. грн. або 0,7% ВВП проти 7695,9 
млн. грн. (0,5% ВВП) у 2014 році. 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються 
власні кошти підприємств – 13427,0 млн. грн. Обсяг коштів вітчизняних та 
іноземних інвесторів становив 132,9 млн. грн, кредитів – 113,7 млн. грн, 
державного бюджету - 55,1 млн. грн., місцевих бюджетів – 38,4 млн. грн. 
(рис. 6.8).  

За технологічними секторами у 2015 році значно зросла частка 
фінансування інноваційної діяльності підприємств середньонизько- 
технологічного сектор, а саме на підприємствах виду економічної діяльності 
«Металургійне виробництво» та «Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування» (57,2% загального обсягу фінансування 
інноваційної діяльності промислових підприємств), які здійснювали свою 
діяльність за рахунок 99 власних коштів (99,9% загального обсягу 
фінансування інноваційної діяльності підприємств цієї галузі).  

 У 2015 р. фінансування інноваційної діяльності у розрізі технологічних 
секторів здійснювалося за рахунок власних коштів підприємств, частка яких 
становить: високотехнологічний сектор – 95,1% загального обсягу 
фінансування підприємств високотехнологічного сектору, 
середньовисокотехнологічний – 91,6%, середньонизькотехнологічний – 
99,2%, низькотехнологічний – 95,1%.  

Тільки за рахунок власних коштів здійснювали інноваційну діяльність 
підприємства таких видів економічної діяльності: виробництво зброї та 
боєприпасів (високотехнологічний сектор), виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів (середньовисокотехнологічний сектор), 
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виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу та виробництво 
транспортних засобів, не віднесених до інших угрупувань 
(середньовисокотехнологічний сектор), виробництво продуктів 
нафтоперероблення (середньонизькотехнологічний сектор), виробництво 
коксу та коксопродуктів (середньонизькотехнологічний сектор)[6]. 

Виходячи з проведених досліджень можна зробити висновок про те, що 
в сучасних умовах в Україні основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності вітчизняних підприємств виступають в основному тільки власні 
фінансові джерела. Тобто, актуальним на сьогодні питанням є збільшення 
частки державної участі у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств 
України, а також підвищення уваги держави та суспільства в цілому до рівня 
інноваційної діяльності, формування приватно-державного партнерства, 
формування інноваційної культури нації, що може бути предметом 
подальших досліджень. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ БЮДЖЕТНОЇ 
ПОЛІТИКИ 

На сьогодні бюджет є обов’язковою умовою ефективного 
функціонування будь-якої країни. Бюджетна політика є одним із вагомих 
інструментів державного регулювання суспільного розвитку, оскільки у 
процесі її формування здійснюється розробка основних напрямів 
використання бюджетних коштів, керуючись необхідністю вирішення 
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завдання, які стоять перед країною на певному етапі [1, с. 54]. Розвинені 
зарубіжні держави пройшли значний шлях, завдяки чому кожна країна 
напрацювала свою схему бюджетних відносин.  

Питання бюджетної політики і стратегіїї її формування вивчали багато 
вчених-економістів, зокрема І.Я. Чугунов, Ю.І. Маркуц, В.Ю.  Дудченко та 
багато інших. 

Бюджетна політика США орієнтована на досягнення у 
середньостроковій перспективі зниження дефіциту федерального бюджету за 
рахунок зменшення федеральних витрат (витрат на оборону, витрат на 
охорону здоров’я), впровадження реформ оподаткування та економії витрат 
на обслуговування федерального боргу. Однією з обтяжуючих статей 
федерального бюджету є видатки на соціальні програми, які фінансуються 
федеральним урядом.  

У 2014 р. доходи бюджету США становили 3021,5 млрд дол., видатки – 
3506,1 млрд дол., таким чином, бюджет було затверджено з дефіцитом у 
розмірі 484,6 млрд дол. У 2015 р. дефіцит бюджету зменшився на 46,2 млрд 
дол., або на 9,5% порівняно з попереднім роком, а у 2016 р. збільшився на 
177,4 млрд дол. або на 40,5% порівняно з 2015 р. (рис. 1). 

 
Рис.1. Основні показники бюджету США протягом 2014-2016 рр.  

Найбільшою статтею видатків федерального бюджету США є видатки 
на соціальне страхування, частка яких протягом 2014–2016 рр. практично не 
змінювалася й становила близько 22,0%. Вагомими також є видатки на 
оборону, медичне страхування, допомогу малозабезпеченим верствам 
населення тощо. З огляду на дані структури видаткової частини США, можна 
відзначити, що бюджет має високу соціальну спрямованість [2, с. 223]. 

Бюджет  Великобританії на 2016 р. було затверджено із дохідною 
частиною у сумі 716,1 млрд ф. ст. та видатковою – 772,2 млрд ф. ст. 
Порівняно з бюджетом  2014 р. дефіцит у 2016 р. зменшився на 33,3%, або на 
28,0 млрд ф. ст. і становив 56,1 млрд. ф. ст.  

На рис.2 зображена діаграма, що наочно представляє основні групи 
видатків  бюджету Великобританії за 2016 р. і їхнє відсоткове 
співвідношення до загальної суми бюджету.  
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Рис. 2. Структура видатків бюджету Великобританії на 2016р.  

Бюджет 2016 р. має соціальне спрямування і на перше місце ставить 
«потреби наступного покоління». Порівняно з США, де видатки на 
соціальний захист становили близько 22,0% видаткової частини бюджету, 
Великобританія затвердила бюджет на 2016 р. з питомою вагою видатків на 
соціальний захист у 31,2%. Найбільша частка видатків спрямовуються також 
на медицину (19,3%) та освіту (13,0%). Таким чином, у грошовому 
еквіваленті видатки на соціальний захист у 2016 р. становлять 240,1 млрд ф. 
ст., на медицину – 145,4 млрд ф. ст., а на освіту – 102,3 млрд. ф. ст. [2, с.224]. 

На сучасному етапі основною проблемою фінансової системи 
Німеччини є недоотримання країною коштів через членство у ЄС. 
Ефективність функціонування фінансової системи Німеччини знижується 
через зростання витрат на фінансування антикризових фондів Європейського 
Союзу, що є загрозою зростання дефіциту федерального бюджету та 
нарощення федерального боргу.  

З метою виявлення основних напрямів бюджетної політики Німеччини, 
необхідно розглянути структуру витрат держави (табл. 1).   

Таблиця 1 
Структура видатків федерального бюджету Німеччини, % 

Видатки 2011 рік 2012 рік 
Збільшення/ 
Зменшення 

(+/-)
Суспільні послуги 17,9 18,1 +0,2 
Наука та освіта 4,9 5,5 +0,6 
Соціальна безпека, соціальні задачі 
пов’язані з війною, компенсації 

53,8 52,3 -1,5 

Охорона здоров’я, навколишнє 
середовище, спорт та відпочинок 

0,4 0,5 +0,1 

Житлове забезпечення, регіональне 
планування, місцеві послуги населенню 

0,7 0,7 0 

Продовольство, сільське, лісове 
господарство, торгівля, послуги 

1,9 2,1 +0,2 

Транспорт і комунікації 3,9 3,8 -0,1 
Комерційні підприємства, державні 
капітальні активи 

5,3 5,2 -0,1 

Загальне фінансове управління 11,3 11,6 +0,3 
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Спільною рисою з бюджетними системами розвинених країн є значна 
частка видатків пенсійного страхування. Особливою статтею є видатки на 
соціальні задачі пов’язані з війною, куди відносяться послуги постраждалим 
від війни, компенсації втрат. Друге місце в системі державних витрат 
займають витрати на суспільні послуги. На третьому місці знаходяться 
видатки на загальне фінансове управління. Особливістю даної статті є значна 
питома вага саме витрат на обслуговування федерального боргу, що зростали 
за досліджуваний період. За досліджуваний період відбулося зростання 
питомої ваги витрат на науку і освіту, що пов’язано з наявною проблемою 
ринку праці Німеччини – проблемою мігрантів. Пріоритетним напрямом 
соціальної політики досліджуваної країни є забезпечення освітою дітей 
мігрантів, що збільшує видатки в абсолютному розмірі на її фінансування. 
Крім того, частка видатків в межах даної статті направлена на фінансування 
науково-дослідної діяльності провідних університетів [3]. 

Отже, основними рисами бюджетних політик високорозвинених країн 
світу є поступове зниження дефіциту бюджетів, а також спрямованість 
бюджетної системи на ефективне вирішення загальнодержавних проблем і 
досягнення певних цілей розвитку, зокрема має соціальне спрямування, 
вагомими є видатки на оборону, медицину та освіту. 
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ПРІОРІТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
За останні роки бюджетна політика в Україні зазнала істотних змін. При 

цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Корективи 
вносилися і у визначення цілей та пріоритетів бюджетної політики. Це стало 
основою різноспрямованого її впливу на формування бюджетних відносин в 
Україні та фінансових основ місцевого самоврядування. Реалізація 
ефективної бюджетної політики у сфері місцевих фінансів повинна 
відігравати значну роль у процесі регулювання економічного розвитку 
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регіонів. Хронічна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого 
самоврядування та нестабільність їхніх дохідних джерел стали проблемою 
загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються найболючіші 
життєві проблеми людей, занепадають сільське господарство, соціально-
культурна сфера, освіта, охорона здоров’я, погіршується стан доріг та інших 
засобів комунікації. Питання про діяльність територіальних громад набуло 
актуальності за останні роки, оскільки спостерігалися значні проблеми з їх 
створенням. Система місцевого самоврядування вимагає значного перегляду. 
Незважаючи на невелику кількість таких громад в Україні, більшість із них 
повною мірою не може реалізувати своїх повноважень, наданих їм чинним 
законодавством. На мій погляд, варто з’ясувати питання стосовно діяльності 
територіальних громад в Україні та їх бюджетних відносин із Державним 
бюджетом України. Проблемою розвитку територіальних громад та 
пріоритетів їх бюджетної політики в Україні займалася велика кількість 
науковців. Серед яких потрібно виділити В. Бабаєва, М. Баймуратова, П. 
Біленчука, Р. Брусак, В. Воронкова, В. Григорьєва, А. Гошко, Г. Дробенко, В. 
Кампо, І. Козара, В. Куйбіду, О. Лазора, Ю. Свірського, О. Фрицького, О. 
Батанова, О. Мороза, В. Кравченко, М. Орзіха. Також питання стосовно 
територіальних громад розглянуто в різноманітних законодавчих актах і в 
Конституції України. У ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначено, що територіальна громада – це жителі, об’єднані 
постійним проживання у межах села, селиша, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [1]. 
Об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з 
дотриманням таких принципів: конституційності та законності, повсюдності 
місцевого самоврядування, економічної ефективності, відповідальності, 
державної підтримки, добровільності, прозорості та відкритості. Також 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з 
дотриманням таких умов: у складі об’єднаної територіальної громади не 
може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький 
орган місцевого самоврядування, територія об’єднаної територіальної 
громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади 
визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що 
об’єдналися [1]. Основною метою проведення реформи децентралізації та 
об’єднання територіальних громад є покращення якості надання публічних 
послуг, а також економія фінансового ресурсу за рахунок скорочення 
видатків на апарати управління та інші галузі. Мова йде про наділення 
територіальних громад значними ресурсами та мобілізацію їхніх внутрішніх 
резервів. Шляхом утворення територіальних громад населенню вдається 
захищатись від різних проявів корупції місцевої влади: забруднення ставів, 
вирубки лісів, незаконної приватизації земель, небезпечного видобутку 
сланцевого газу [2]. Вже сьогодні територіальні громади створюють власні 
виконавчі комітети та органи самозахисту згідно з Конституцією України. 
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Проведення реформи з децентралізації влади передбачає передачу 
повноважень на місця, тобто органам місцевого самоврядування. Проте 
можна відзначити те, що разом із повноваженнями вони отримають необхідні 
фінансові, інфраструктурні та кадрові ресурси. Необхідно також зазначити, 
що з фінансової точки зору бюджетна децентралізація передбачає наступні 
шляхи надходжень до місцевих бюджетів: збільшення відрахування до 
держбюджету з рентної плати за користування надрами (крім нафти і 
природного газу) з 50% до 75%; передача до місцевих бюджетів акцизного 
податку від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу, 
надходжень від ліцензій на право експорту, імпорту та оптової торгівлі 
алкогольною та тютюновою продукцією; збільшення відсотку зарахування 
екологічного податку з 35 до 80%, при цьому 55% будуть направлятися в 
обласні бюджети, а 25% – до районних бюджетів і бюджетів міст обласного 
значення [4, c.45]. Одним із напрямів удосконалення організації бюджетної 
системи України є етап оптимізації кількості та розмірів адміністративно-
територіальних одиниць. Це надасть змогу налагодити зв’язки між 
бюджетами різних рівнів, формування дохідної бази місцевих бюджетів у 
достатніх розмірах, скорочення обсягу міжбюджетного перерозподілу 
коштів. Таким чином, територіальні громади матимуть усі можливості для 
реалізації власних прав, а бюджетні відносини в межах бюджетної системи 
матимуть характер прямих зв’язків. Об’єднані громади будуть мати прямі 
міжбюджетні стосунки з Києвом. Тобто вони є фінансово-незалежними від 
області чи району. Усі кошти, які надходять з бюджету України, громади 
отримують безпосередньо на свої рахунки. Відповідно, і суми значно більші. 
До прикладу, якщо бюджет села становив 90-130 тис.грн, то зараз громади 
будуть отримувати по декілька мільйонів гривень. Після створення 
об’єднаної громади до її бюджету надходить 60% ПДФО та 25% 
екологічного податку, а також низка інших надходжень [2]. До речі, як 
підрахували у фінансовому управлінні РДА, лише за рахунок скорочення 
видатків на утримання адміністрації сільських рад, в районі вдасться 
зекономити близько 4 млн. грн. щорічно, які можна буде використовувати на 
розвиток громад. Об’єднаним громадам також передають інфраструктуру, 
освіту, культуру, охорону здоров’я, ЖКГ та багато іншого. Ще одна перевага, 
яку отримують громади, що об’єдналися, — право розпоряджатися усіма 
землями, які входять у межі громади. Зараз сільська чи міська ради можуть 
розпоряджатися лише тими землями, які знаходяться в межах населеного 
пункту. У той час землями, що є між населеними пунктами, розпоряджається 
виключно районна адміністрація. Відповідно до Закону «Про 
співробітництво територіальних громад», громади, маючи спільну проблему, 
можуть між собою скооперуватися та спільно її вирішити. Якщо раніше 
жителі села хотіли отримати якусь адміністративну послугу, то в будь-якому 
випадку повинні були їхати в районний центр. Тобто на рівні села вони цього 
вирішити не могли. Після створення громади всі адміністративні питання 
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тепер можна вирішити у адміністративному центрі громади, оскільки вона 
тепер має повноваження міста обласного значення, відповідно і надаватиме 
весь перелік необхідних послуг. Можливість брати участь у різних проектах 
та грантах — ще одна перевага. Для прикладу, 15 липня 2016 р. у Мінрегіоні 
відбулася зустріч із представниками американської компанії Global 
Communities. Вона планує протягом 2017-2021 років надати 50 млн дол. 
об’єднаним громадам України на їх розвиток. Ці кошти отримають громади, 
які виграють цей грант. Кошти з гранту будуть спрямовані на навчання 
кадрів, допомогу в розробці стратегічних планів та проектів розвитку, також 
ці гроші передбачені на проведення капітальних робіт, тобто будівництво, 
реконструкцію тощо. Об’єднані територіальні громади сьогодні вступають в 
новий етап свого існування у якому є теж позитивні зміни. Станом на 1 
квітня 2016 року відповідно до перспективних планів об’єднання громад 
включно зі змінами створено 169 громад, що складає 16% від загальної 
кількості. На сьогодні це 1005 громад у всіх областях, без урахування 
окупованих територій [3, c.42]. Слід відзначити, що в усій Україні немає 
жодного району, де б усі населені пункти об’єдналися в територіальні 
громади. Хоч і немає повноцінного об’єднання громад, але є перші зрушення 
над якими не потрібно зупинятися, а іти вперед, для того щоб покращити 
своє життя. 
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БЕЗРОБІТТЯ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
 Безробіття є однією з найважливіших складових економічних відносин 
в країні. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна говорити про 
виконання державою будь-яких соціальних зобов'язань та неможливо 
забезпечити  соціально-економічний розвиток держави.  
 Головною проблемою залишається прогрес рівня  трудової діяльності, 
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передусім заробітної плати. Незважаючи на постійне вирішення означеної 
проблеми, ряд питань, пов’язаних з безробіттям в Україні, все одно 
залишається  недостатньо дослідженим. 
 Аналізуючи дані за минулі роки, політологи зазначають, що в Україні 
питання пошуку роботи не так хвилює людей, як у провідних європейських 
країнах. Кількість безробітних українців складає 41,7% всього працездатного 
населення. Переводячи у більш зрозумілі одиниці, потрібно зазначити, що 
без роботи залишаються понад 8 мільйонів українців, при цьому соціальні 
виплати отримують лише 840 тисяч чоловік. В Одеському ж регіоні 
безробітними залишаються близько 300 тисяч осіб, а соц. виплати отримують 
лише 34 тисячі чоловік. Більша частина державних видатків іде в соціальну 
сферу, туди входять і виплати по безробіттю. У зв'язку із тим, що розмір 
допомоги по безробіттю 2017 в Україні залишається порівняно низьким, 
люди які мають професію - намагаються в короткі терміни знайти будь-яку 
роботу. Розмір допомоги залежить від багатьох факторів: зарплати на 
останньому робочому місці, стажу, періоду, протягом якого людина 
вважається безробітним. Ще на початку 2016 року місцеві влади говорили, 
що для них подолання бідності населення - одне з основних питань. Знизити 
рівень бідності до 2020 року планується з 48% до 15%, проте за рік помітних 
зрушень у цій галузі немає. 
 Якщо дивитися на стан безробіття у самому місті Одеса, то можна 
розділити його за сферами: 
• Морська, рівень безробіття – 4,3%. Через розвинутий портовий 
комплекс одеської області, як у самому місті, так і в регіоні забезпечення  
морської галузі кадрами є повноцінним, саме через це рівень безробіття у цій 
сфері є низьким. 
• Економіко-юридична – 6,7%. Кількість економістів та юристів в Одесі 
перевищує попит на 36%, саме через цей фактор, ця сфера є забезпеченою 
робітниками. 
• Господарська – 29%.  
• Будівнича – 34%. В Одесі існує лише один навчальний заклад, що 
випускає висококваліфікованих спеціалістів в галузі будівництва та 
архітектури. Саме через дефіцит кадрів, непрестижна частина професій, що 
пов’язана з будівництвом не є забезпеченою робітниками. 
• Виробнича – 67%. Не дивлячись на те, що рівень виробництва в нашій 
країні загалом знизився в порівнянні з 2013 роком, рівень безробіття у цій 
галузі тільки зріс. 
 Загалом, Одеська область має один з найнижчих показників безробіття 
Україні. Це зумовлено такими факторами: 
1. Туризм 
2. Широкорозвинена морська галузь 
3. Наявність глибокої бази вакансій 
4. Розвинені міжнародні сполучення 
5. Добре розвинена торгівельна галузь. 
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 За статистикою, кожен четвертий одесит є безробітним, а кожний 
третій з працюючих отримує свою заробітну плату в конверті та, зазвичай, 
вона перевищує встановлену підприємством або фірмою. 
Кожен з безробітних отримує встановлену державою матеріальну допомогу. 
Так, мінімальна допомога по безробіттю складає 544 гривні. На вказані гроші 
неможливо прожити, оплачуючи комунальні послуги і щодня купуючи 
продукти.  
 Станом на минулий рік, середня зарплата по країні становила трохи 
більше 4000 гривень, що у 8 разів більше соціальних виплат. Майже всі 
безробітні скаржаться на занадто низькі виплати. Політологи зауважують, що 
даний мінімальний розмір виплат - це те що може дозволити собі бюджет. 
Збільшення соціальних виплат може поставити державу у становище, коли на 
фінансування інших областей грошей не залишиться.  
 Відзначимо, що середня допомога з безробіття становить близько 1200 
гривень, а "мінімалку" отримують люди, що не підходять за правилами: 
працювали на останньому місці менше, ніж півроку, не мають можливість 
надати необхідні для перерахунку та оформлення допомоги папери і так далі. 
Точно зрозуміти, яку суму в разі втрати роботи отримає конкретна людина, 
допомагає калькулятор допомоги по безробіттю 2017 в Україні.  
 Його можна знайти на сайті служби зайнятості або будь-якому іншому 
сайті. Там необхідно буде внести наступну інформацію: загальний страховий 
стаж, за останній рік, скільки років залишилося до пенсії, причину 
звільнення, середній дохід на місяць за минулий рік. 
 Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку 
зайнятості в Одеському регіоні. 
 Безробіття в умовах ринкових економічних відносин є, з одного боку, 
невід'ємною, а з другого, – неприйнятною альтернативою зайнятості, 
проблемою, яку суспільству доводиться вирішувати щоденно шляхом 
проведення заходів державного регулювання, що здійснюються з допомогою 
низки законодавчо-нормативних документів, пов’язаних з регулюванням 
рівня зайнятості населення. Однак, кількість безробітних осіб можна значно 
знизити при умові, якщо приділити більш значну увагу розвитку малого 
підприємництва. 
 Враховуючи реалії нашої економіки, одним з основних напрямів 
боротьби з безробіттям мають стати заходи щодо підвищення продуктивності 
праці. Це, по-перше, знизить собівартість, а відповідно і ціни товарів та 
послуг, зробивши їх доступними більшості громадян і 
конкурентоспроможними на зовнішньому ринку; по-друге, дасть можливість 
підвищити заробітну плату, пенсії, стипендії, збільшити інші трансферти. 
Підвищена таким чином купівельна спроможність вимагає збільшення 
товарів і послуг, а це сприятиме підвищенню виробництва, що, в свою чергу, 
потребує залучення додаткової робочої сили і збільшення зайнятості. 
 Напрями боротьби з безробіттям мають забезпечуватися підвищенням 
конкурентоспроможності робочої сили за рахунок підвищення її якості, а 
саме: зростання рівня загальної освіти, підвищення кваліфікації, розширення 
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діапазону оволодіння працівниками професій і спеціальностей, розвитку 
таких необхідних складових відтворення якісної робочої сили, як медицина, 
культура, спорт.До основних напрямів боротьби з безробіттям слід віднести 
також постійне вдосконалення соціально-трудових відносин і колективних 
переговорів. Для України це має велике значення тому, що соціально-трудові 
відносини поки не мають достатнього розвитку, а потенціал удосконалення 
колективних переговорів  досить значний. 
 Отже, з вищевикладених розрахунків можна зробити висновок про те, 
що збільшення темпів розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні 
на 15-25 % є доцільним та важливим. Вагому соціальну роль підприємництва 
визначає його здатність до швидкого і масштабного створення нових робочих 
місць. З урахуванням самозайнятості приватних підприємців загальна 
кількість працюючих у сфері малого підприємництва в регіоні зростатиме, і 
тим самим знижуватиметься  рівень безробіття. 
 Також, держава повинна проводити мотиваційні заходи щодо 
залучення працездатного населення до роботи на державних підприємствах. 
Наприклад, надання медичного страхування, можливості відвідування 
спортивних та оздоровчих установ, видання різних привілей найкращих 
робітників місяця та року відповідно. За рахунок цього кількість населення, 
що отримує зарплату “в конвертах” повинна значно зменшитися. 
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РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У СТИМУЛЮВАННІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
Світова економіка щораз більше розвивається з використанням 

інновацій. Провідні країни світу інтенсивно впроваджують інновації для 
створення сучасної конкурентоспроможної національної економіки. 
Фінансування інноваційної діяльності є фінансово містким процесом. Ось 
чому стимулювання державою інноваційної діяльності підприємств є 
необхідним та актуальним. Державна підтримка інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання можлива за допомогою прямих та непрямих 
важелів.  



336 

Пряме стимулювання інноваційного розвитку в умовах економічної 
кризи є невиправданим кроком для бюджету держави та має вибірковий 
характер, що може створювати умови для шахрайства та махінацій. 
Основним видом непрямого стимулювання інноваційної діяльності є 
стимулювання через надання податкових пільг суб’єктам господарювання, 
які займаються чи тільки планують займатися інноваційною діяльністю. 
Низка країн, що застосовують податкове стимулювання інноваційної 
діяльності, практикує використання податкових дослідних кредитів, інші 
використовують спеціальні коефіцієнти для витрат, які пов’язані з 
інноваційною діяльністю. 

Проблемами податкового стимулювання інноваційної діяльності 
займалося багато науковців. Загальну проблематику взаємозв’язку 
оподаткування та інноваційного розвитку досліджували В. М. Геєць, І. А. 
Майбуров, С. В. Онишко, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій. 
Проблему податкових пільг вивчали І. В. Алєксєєв, В. Г. Дем’янишин, О. Б. 
Дем’янюк, М. М. Єрмошенко, В. І. Коротун, Л. В. Кузнєцова, А. М. 
Соколовська, М. В. Романюк. 

Податкові пільги є одним із найбільш розповсюджених інструментів 
сучасного податкового стимулювання. Податкова пільга – це переваги, що 
надаються окремим платникам податків, включаючи можливість не 
сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. 

Податкова пільга надається шляхом: 
1) податкового вирахування ( знижки ), що зменшує базу 

оподаткування до нарахування податку та збору; 
2) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та 

збору; 
3) встановлення зниженої ставки податку та збору; 
4) звільнення від сплати податку та збору [2]. 
Основні складові податкового стимулювання інноваційної діяльності: 

податкове регулювання, податкові пільги, інноваційна діяльність [1]. Вони 
можуть застосовуватися всіма платниками податків. Податкова пільга при 
податковому стимулюванні інноваційних процесів повинна стосуватися 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю. 

В Законі України «Про інноваційну діяльність» відсутні статті, які 
стосуються особливостей оподаткування інноваційної діяльності. Чіткої 
стратегії податкового стимулювання інноваційної діяльності, що прописане в 
Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», немає. 
Після прийняття Податкового кодексу України підприємства ІТ-індустрії 
домоглися деяких пільг.  

До 2015 року діяли такі податкові пільги: 
1) звільнення від оподаткування 80% прибутку підприємств, 

отриманого від продажу на митній території України товарів власного 
виробництва за переліком, встановленим КМУ (норма не діє); 
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2) звільнялися від оподаткування 50% прибутку, отриманоговід 
здійснення енергоефективних заходів підприємств (норма не діє); 

3) пункт 6 ст. 154 Кодексу передбачав введення з 1 квітня 2011 р. до 1 
січня 2016 р. податкових канікул (норма не діє). 

Після 2015 рокі та на даний час діять наступні податкові пільги: 
1) з 1.01.13 року до 1.01.23 року, платник податків, який відповідає 

певним критеріям має право застосовувати ставку податку на прибуток 
підприємств 5% (норма діє); 

2) звільнення від оподаткування операції із ввезення на митну 
територію України устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах 
енергії, енергозберігаючого для виробництва альтернативних видів палива 
(п.16 ст.197 ПКУ). 

Верховною Радою України розроблено зміни до Податкого кодексу 
України -  законопроекту «Про внесення змін до ПК України щодо сприяння 
інноваційної діяльності» від 21 січня 2016 р. А саме: 

 1) інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація 
основних фондів і встановлюється щорічна двадцятивідсоткова норма 
прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація 
основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю 
групи нульового значення. 

2) тимчасово, до 1 січня 2026 року, за умови, що інноваційне 
підприємство існує не більше восьми років та інвестує в науково-дослідні та 
дослідно -конструкторські роботи не менше ніж 15 % загальних витрат, таке 
підприємство у перші три роки в межах реалізації ним інноваційного проекту 
звільняється від сплати податку на прибуток підприємств, а наступні два 
роки в межах реалізації інноваційного проекту - сплачує 50 % діючої ставки 
податку на прибуток підприємств. 

3) тимчасово, до 1 січня 2026 року, інноваційні підприємства 
сплачують плату за землю за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки 
оподаткування [3]. 

Проблемами при податковому стимулюванні інноваційної діяльності зі 
сторони податкової системи є однакова ставка податку на прибуток для 
звичайних підприємств та підприємств, що займаються інноваційними 
розробками та впровадженням інновацій. Застосування непрямих податків, 
особливо ПДВ, також не сприяє інноваційній діяльності, оскільки, як і з 
попереднім податком, законодавством України не передбачено прямих пільг 
при проведенні інноваційної діяльності. Як бачимо, чинні податкові пільги 
не в змозі стимулювати інноваційний розвиток в Україні. 

Отже, для підвищення ролі податкових пільг у податковому 
стимулюванні інноваційних процесів в Україні потрібно перш за все: 

1) залучити до вітчизняної практики стимулювання інновацій податкові 
пільги, що діють в більшості інноваційно розвинених країнах світу: 
інноваційний кредит (простий та прирістний), зменшення бази 
оподаткування на суму інноваційних витрат капітального характеру, 
податкові канікули тощо; 
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2) усунути розбіжності між податковим законодавством та у сфері 
інноваційної діяльності. Новостворені податкові преференції мають 
заохочувати до створення та розвитку інновацій всі підприємства незалежно 
від напрямку їх інноваційної діяльності, а з огляду на процеси технічного та 
технологічного удосконалення; 

3) запровадити систему податкових пільг, яка б охоплювала увесь 
інноваційний цикл, починаючи від наукових досліджень та розробок, далі – 
впровадження у виробництво, та продовжитися в комерціалізації; 

4) програму податкового стимулювання інноваційної діяльності, 
визначати індексами оцінки якості податкового стимулювання та критерії 
результативності для кожного із індексів якості. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності 

в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку 
реального сектору економіки. Відповідно вирішення цієї проблеми 
передбачає створення умов, які б дозволили додатково залучити внутрішні 
фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та "тіньовий капітал", до 
інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних 
інвесторів[2]. 

 В сьогоднішній ситуації, коли темп зростання світової економіки, а 
саме  економіки розвинених країн уповільнюється, інвестиції в країни з 
перехідною економікою, зважаючи на значний потенціал росту такої 
економіки, є досить привабливими. 

Фінансовий ринок включає в себе різноманітні сегменти (валютний 
ринок, ринок цінних паперів, кредитний ринок та ринок фінансових послуг), 
саме в розрізі цих сегментів варто здійснювати оцінку та аналіз всього стану 
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фінансового ринку. Окремо варто відзначити, що деякі складові фінансового 
ринку в Україні розвинуті добре (кредитний ринок), а інші перебувають 
тільки в стадії розвитку (фондовий ринок). Варто відзначити, що чільне місце 
в структурі всього фінансового ринку посідає саме фондовий ринок, а відтак 
його недостатня розвиненість не дає змогу розвиватись в повній мірі іншим 
складовим фінансового ринку і всьому фінансовому ринку загалом. 

Фінансовий ринок — особлива сфера фінансової системи, складова її 
інфраструктури, де здійснюється рух тимчасово вільного капіталу, 
формуються і функціонують обмінно-перерозподільні відносини, пов'язані з 
процесами купівлі-продажу вільних фінансових ресурсів, їх трансформація в 
позиковий та інвестиційний капітал через фінансово-кредитні інститути на 
основі попиту та пропозиції, формується ціна на різноманітні фінансові 
інструменти.Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом 
іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні скидки тощо) 
права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів. 

Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку 
та діяльності комерційних банків на ньому зробили економісти Г. Марковіц, 
Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, В. Андрущенко, О. Білорус, С. Боринець, 
В. Будкін, О. Гаврилюк, А. Гальчинський та інші. 

В Україні домінуючим залишається обіг державного 
капіталу,  заощадження за своєю структурою практично відірвані від 
структури інвестиційного попиту, а національний капітал вкрай слабкий та 
знаходиться в процесі свого первісного накопичення. 

На шляху повноцінного функціонування фондового ринку існують 
певні проблеми, які потребують вирішення. Сьогодні для фондового ринку 
України такими проблемами є: 

1)     невеликий обсяг і невисока ліквідність; 
2)     рівень капіталізації є доволі низьким; 
3)     високий ступінь ризиків; 
4)     недостатня кількість кваліфікованого персоналу; 
5)     відсутність відкритого доступу до інформації; 
6)     порушення прав інвесторів; 
7)    недосконалість нормативно-правової бази функціонування 

фондового ринку[1]. 
Банківський сектор є найбільшою складовою фінансового ринку 

України з активами, що складають домінуючу частку активів усіх фінансових 
установ. Саме тому негативні тенденції у фінансовому секторі країни 
виявились тут найбільш помітними (табл.1). 
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності банків України за 2013-2017 роки 

(таблиця складена автором на основі даних НБУ[3]. 

Назва показника 

Станом на 

01.01.2013 
01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

Кількість 
діючих банків 176 180 163 117 96 

з них: з 
іноземним 
капіталом 

53 49 51 41 38 

у т.ч. зі 100% 
іноземним 
капіталом 

22 19 19 17 17 

 
Проаналізувавши дані табл. 1 можна побачити, що за 2013-2017 роки 

кількість банківських установ має тенденцію до зменшення, відповідно 
кількість банків як з частковим, так із 100 % іноземним капіталом також 
зменшуються. 

Отже, на сучасному етапі розвитку фінансового ринку та його 
складових ситуація вкрай складна, динамічна та важкопрогнозована. Однак 
саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження інноваційних, а 
часом і радикальних мір щодо реформування всього фінансового ринку. 
Цілком є зрозумілим, що на фінансовому ринку та фондовому зокрема 
необхідно впроваджувати кардинально нові фінансові інструменти та методи 
управління. 

Необхідне створення таких умов у фінансовому секторі, які забезпечать 
інвестування приватного сектору з таких джерел як кредити надійних банків, 
добре розвинений фондовий ринок, венчурний капітал та інші фінансові 
інструменти, а для цього необхідно побудувати прозору державну фінансову 
політику в напряму регулювання фінансового ринку із поданням чітких та 
зрозумілих інструментів та механізмів регулювання і забезпеченням 
відповідного рівня захисту прав інвесторів та акціонерів. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 

Проблема нестачі фінансових ресурсів в органів місцевого 
самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел та, в тому числі, 
процес децентралізації який являє собою передачу переважної  частини 
повноважень щодо розподілу фінансів органам місцевого самоврядування є 
досить актуальною проблемою в сучасних умовах. За таких умов серйозним 
чинником стабілізації економічної ситуації в країні має стати ефективне 
формування місцевих фінансів, здатне перетворити територіальні громади із 
дотаційних на суб'єкти, які самостійно, за рахунок власних доходів 
спроможні розв'язувати будь-які соціально-економічні проблеми. У 
розвинених країнах світу територіальні громади, котрі спираються на власні 
фінанси, є стабілізатором соціально-політичного ладу та фінансово-
економічної ситуації у державі. 

Слід зауважити, що основою фінансово-матеріального забезпечення 
місцевих громад, відповідно до закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», є місцеві бюджети, яким належить особливе 
місце в бюджетній системі України, тому що, через місцеві бюджети 
держава, відповідно до принципу єдності бюджетної системи України, 
реалізує загальнодержавну соціальну політику [1]. 

Виконання місцевими органами влади функцій щодо фінансування 
діяльності галузей освіти, охорони здоров’я, науки й культури повинно 
спиратися на те, щоб кожна особа, яка проживає на певній території, або 
підприємство, розташоване на ній, несуть фінансові зобов’язання відповідно 
до свого фінансового становища. Ці витрати величезні, отже, вони повинні 
рівномірно розподілятися на всіх мешканців і підприємства місцевості з 
урахуванням їхнього податкового потенціалу. Цей принцип є основою 
місцевих податків і податків на прибутки підприємств [1, с. 265]. 

Прийняті Верховною Радою України в грудні 2014 року зміни до 
Податкового і БюджетногокодексівУкраїни, стали найбільшимкроком у 
напрямкубюджетноїдецентралізації за роки незалежностіУкраїни. 
Цимизмінамибулозапропонованоновіпідходи до визначеннявзаємовідносин 
державного бюджету з місцевими бюджетами, якіпокликанірозширити права 
місцевихорганіввлади і надатиїмзначнубюджетнусамостійність. 

Завдяки реалізації реформи міжбюджетних відносин: 
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- місцеві органи влади можуть самостійно формувати та затверджувати 
свої місцеві бюджети не чекаючи затвердження державного бюджету; 

- Міністерство фінансів не визначатиме і не доводитиме до місцевих 
бюджетів індикативні показники по доходах; 

- значно розширено джерела наповнення місцевих бюджетів для 
забезпечення виконання органами місцевого самоврядування видаткових 
повноважень; 

- існуючу систему балансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
замінено принципово новою системою горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного 
жителя; 

- запроваджено нові види міжбюджетних трансфертів (освітня та 
медична субвенції, субвенція на підготовку робітничих кадрів, базова та 
реверсна дотації); 

- на законодавчому рівні визначено механізм розрахунку нових видів 
міжбюджетних трансфертів; 

- надано право самостійно встановлювати ставки податків в граничних 
межах, визначених законодавством, та надавати пільги з їх сплати. 

Тобто, з боку держави, на законодавчому рівні забезпечено повну 
бюджетну самостійність та фінансову незалежність місцевих бюджетів [3]. 

Головна проблема при формуванні місцевих фінансів полягає у 
розподілі доходів між різними ланками бюджетної системи, основними 
аспектами якої є: 

1)  відсутність у Бюджетному кодексі розподілу повноважень місцевих 
органів влади на делеговані й власні, що веде до зниження рівня 
відповідальності органів влади за фінансування видатків, а отже, до 
економічно неефективного використання обмежених бюджетних коштів; 

2) використання при розрахунку трансфертів індексу відносної 
податкоспроможності регіону, який може переглядатися тільки раз на три 
роки, не дає змоги врахувати зміни, що відбуваються у податковій базі 
регіону в процесі ринкових трансформацій і структурних реформ; 

3)   відсутність у складі доходів, що не враховуються при розрахунку 
трансфертів, вагомих дохідних джерел. Найбільшими джерелами у цій групі 
є місцеві податки і збори, плата за землю, податок на промисел, єдиний 
податок, питома вага яких не перевищує 5% у загальній сумі доходів 
місцевих бюджетів України. За рахунок таких досить незначних податків 
неможливо фінансувати великий обсяг місцевих суспільних благ. Таким 
чином, державні органи влади фактично контролюють прийняття рішень 
місцевими органами влади щодо фінансування більшої частини бюджетних 
послуг; 

4)     передача 10% надходжень із ПДВ і податку на прибуток 
підприємств до місцевого бюджету призвела до зниження зацікавленості 
місцевих органів влади у збільшенні бази оподаткування. Це, у свою чергу, 
створює серйозні проблеми для поповнення державного бюджету і, як 
наслідок, для надання трансфертів місцевим бюджетам [2, с. 222]. 
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У перспективі основним джерелом наповнення місцевих бюджетів 
повинен стати податок на нерухомість. Його базу розширюють за рахунок 
залучення в оподаткування комерційного майна. Проте порядок його 
нарахування та справляння не відповідає практиці розвинутих країн світу, де 
розмір податку залежить від вартості об’єкта нерухомості, а не від житлової 
площі, як визначено чинним законодавством України. Тому необхідно внести 
відповідні поправки до Податкового кодексу. Крім того, викликає сумніви 
можливість значних надходжень для місцевих потреб від запровадження 
податку на нерухомість для сільської місцевості [3]. 

З метою забезпечення економічної незалежності, при формуванні 
регіональної політики держави необхідно враховувати специфічні 
особливості розвитку регіонів, історичних умов їхнього формування. 
Регіональна політика припускає державне регулювання економічного 
розвитку регіонів. Основними елементами механізму державного 
регулювання регіонального розвитку є: нормативно-правова база, реалізація 
політики регіонального розвитку, регіональних програм, бюджетно-
фінансове регулювання регіонального розвитку й селективна підтримка 
окремих регіонів, розвиток міжрегіонального співробітництва. Всі ці 
елементи впливають на удосконалення та розвиток місцевих бюджетів в 
контексті соціально-економічного розвитку регіонів. 

Таким чином,  на сучасному етапі становлення економіки зроблено 
значний крок вперед в проведенні реформи  міжбюджетних відносин, 
прийняті відповідні зміни до законодавства, змінено механізми бюджетного 
фінансування та вирівнювання. За результатами дослідження встановлено, 
що місцеві ради та громади виявилися не готовими до змін, особливо це  
стосується процесу об`єднання громад та  встановлення ставок податків і 
розподілу коштів в умовах нової системи вирівнювання. 
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РЕФОРМА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

 
Проблема забезпечення фінансової безпеки держави, складовою якої є 

податкова безпека, – одна із найбільш актуальних в Україні. На її 
забезпечення спрямована діяльність багатьох правоохоронних органів 
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України, провідне місце серед яких займає податкова міліція. Податкова 
міліція є спеціалізованим правоохоронним державним органом виконавчої 
влади, який діє у складі органів Державної фіскальної служби України та 
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечує 
законність і правопорядок у сфері податкових правовідносин, а також 
виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну 
функції. 

Наразі, в умовах формування нової податкової системи, а також 
реформуванні існуючої системи правоохоронних органів держави, 
дослідження місця податкової міліції в системі правоохоронних органів 
України, визначення її адміністративно-правового статусу набуває особливої 
актуальності, а спроба розв’язання цієї проблеми має важливе як наукове, так 
і практичне значення для забезпечення фінансової безпеки держави. 

Ліквідацію податкової міліції, як такої структури, що не має користі, 
запланували до кінця 2016 року, а із наступного – в державі має з’явитися 
фінансова поліція, абсолютно новий орган, який не проводить обшуки і 
вилучення документів, а розслідує та доводить до суду різного роду 
фінансові злочини, виявлені моніторингом баз даних та обліків [1, с. 140]. 

Окремі аспекти діяльності податкової міліції України висвітлювалися у 
роботах різних авторів, зокрема: Острікова Т., Журжій А., Курячий М., 
Кобцев М., Євлахов А., Галасюк В., Бандурка О., Кірш О., Антонищак А., Б. 

Фінансова поліція - це державний правоохоронний орган, який своїми 
діями забезпечить запобігання злочинів у сфері формування та використання 
фінансових ресурсів держави та економічної безпеки. [2, c. 70]. 

Таблиця 1 
Податкова міліція проти фінансової поліції, переваги та недоліки 

№ Недоліки податкової міліції (діє з 
1998 р.) 

Переваги фінансової поліції (почне діяти з 
2017 р.) 

1 Немотивовані законними 
підставами обшуки і допити 

Віддалений контроль і моніторинг 
платників податків 

2 Незаконне вилучення документації і 
обладнання 

Доступ до інформаційних ресурсів 
держорганів і баз даних 

3 Відкриття досудових кримінальних 
впроваджень як засобу тиску 

Проведення оперативно-розшукової роботи 
з обмеженням силових функцій 

4 Тиск на бізнес і шантаж з метою 
отримання хабарів 

Відсутність повноважень з протидії 
адміністративним правопорушенням 

5 Відсутність відповідальності за 
зловживання і нанесені збитки 

Матеріальна і дисциплінарна 
відповідальність особового складу 

 
Відсутність системи об’єктивної оцінки роботи податкової міліції 

призвела до того, що суспільство оцінює її, керуючись двома факторами: 
особистим досвідом платників податків та їх близьких та загальним 
показником стану економіки і її тіньового сектору. Останній тільки за 
оцінками Міністерства економіки становив 42% ВВП.  

Якщо оцінювати «тінь» методом витрат населення – полягає у виявленні 
різниці між тим наскільки фактичні витрати населення перевищують 
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загальний обсяг продажу товарів в легальному секторі економіки – її частка 
збільшується до 56% ВВП. Логічно, що висока тінізація економіки, протидія 
якій входить до сфери компетенції податкової міліції, фактично підтверджує 
низьку ефективність її роботи. 

Наявність цілої низки проблем активізувала пошук ефективної моделі 
функціонування податкової міліції. Єдиним способом їх подолання, на думку 
деяких депутатів та представників громадськості, має стати ліквідація 
податкової міліції з наступним створенням фінансової поліції. Саме це 
передбачає законопроект №4228 Про фінансову поліцію, внесений на розгляд 
парламенту у березні 2016 року [3]. 

Його розробники бачать фінансову поліцію як державний 
правоохоронний орган, який запобігає, виявляє, припиняє, розслідує та 
розкриває злочини у сферах формування і використання фінансових ресурсів 
держави та економічної безпеки. Законопроект передбачає істотну зміну 
чинної організаційної моделі податкової міліції. Передбачається, що 
фінансова поліція не буде підпорядковуватися державній фіскальній службі. 
ЇЇ діяльність буде координуватись Кабінетом міністрів через міністра 
фінансів. 

Для обґрунтування свого підходу автори законопроекту насамперед 
апелюють до Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» 
та розпоряджень уряду. 

Згадано і про Концепцію реформування кримінальної юстиції України, 
яка передбачає відокремлення податкової міліції від ДФС з подальшою 
реорганізацією у самостійний орган кримінальної юстиції в системі 
Міністерства фінансів - фінансову поліцію. Така модель існує в Італії, 
Туреччині, Ісландії та Греції, США. 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду (таких держав, як США, 
Японія, Туреччина, Італія, Німеччина), можемо констатувати, що у питаннях 
комплектування кадрами правоохоронної (та податкової) сфери передусім 
враховуються їх антропологічні дані, після чого всі кандидати в 
обов’язковому порядку проходять своєрідні психологічні випробування на 
кмітливість, увагу та реакцію. Звертається увага на вміння встановлювати 
контакти з різними людьми, вести серйозну роз’яснювальну роботу серед 
населення. Залежно від виявлених здібностей вступника йому пропонують 
аналітичну, технічну або слідчо-оперативну роботу [4, c. 175].  

Роль зміни моделі податкової міліції у підвищенні ефективності 
боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування не варто переоцінювати. Для 
цього є кілька підстав, а саме 
− світовий досвід не надає переконливих свідчень того, що зміна 

організаційної моделі однозначно сприятиме підвищенню ефективності 
боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування; 

− відповідний крок породжуватиме і нові виклики; 
− варто погодитися з твердженням окремих експертів про те, що порівняно з 

дискусіями навколо організаційних моделей значно важливішим є 
впровадження європейського досвіду та інтеграції інструментів протидії 
економічній злочинності. 
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З урахуванням цих факторів, питання зміни організаційної моделі при 
реформуванні податкової міліції або її перетворенні на фінансову поліцію 
має бути щонайменше другорядним [5]. 

Отже, в умовах здійснюваної в Україні адміністративної реформи, 
спрямованої на оптимізацію діяльності органів виконавчої влади, питання 
визначення правового статусу податкової міліції, її ліквідації або 
реорганізації у фінансову поліцію є одними із найактуальніших на 
сьогоднішній день в Україні, які є предметом тривалих дискусій як серед 
науковців, громадських діячів, політиків так і законодавців.  

Вирішення долі податкової міліції, як структурного підрозділу 
Державної фіскальної служби України має відбуватися з урахуванням усіх 
можливих наслідків реорганізації цієї служби. Пропозиції, що спрямовані на 
вдосконалення організації діяльності податкової міліції, шляхом її ліквідації 
чи реорганізації у фінансову поліцію чи у службу фінансових розслідувань, 
потребують перш за все наукового аналізу, широкого громадського 
обговорення, а також експертної оцінки з боку законодавства. 
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: МЕХАНІЗМ І ШЛЯХИ 

ПОДОЛАННЯ 
 
Система оподаткування є однією з найважливіших механізмів 

державного управління. Проблема ухилення від сплати податків має місце 
практично в усіх країнах з ринковою системою господарювання. Українська 
податкова система формується в складний для країни період переходу від 
адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, 
супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного 
життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення 
податкового законодавства. 

Основою аналізу проблеми ухилень від сплати податків стали роботи 
вітчизняних учених, зокрема: Шарікова О. [1], Вільцанюк І. [2], Коновалова 
І. [3], Редько І. [4] та ін. 

Уникнення податків – це коли людина зменшує величину податків, які 
сплачуються, використовуючи юридично та економічно обґрунтовані 
методи, не виходячи за рамки існуючого законодавства. Уникнення 
оподаткування пов’язане з такими поняттями як податкове планування, 
податкова оптимізація, мінімізація податків [1, с. 52]. 

З огляду на можливість ухилення від податків важливим є спосіб їх 
утримання. Розрізняють три способи утримання податків: біля джерела 
отримання доходу, на підставі декларації, на підставі платіжного 
повідомлення. Найбільш вразливим щодо ухилення від оподаткування є 
другий спосіб. Він передбачає надання самими платниками даних про 
фактичні розміри об'єкта оподаткування. При цьому існують значні 
можливості для ухилення від сплати податків, що не порушують існуючого 
законодавства, зокрема [2]: 

- штучне збільшення витрат виробництва і відповідне зменшення 
оподаткованого прибутку;  

- прискорене списання амортизації, яка автоматично зменшує 
оподатковуваний прибуток;  

- використання транснаціональними монополіями податкових 
«канікул»;  

- дарування, застосування ліберальних правил списання «безнадійних 
боргів»;  

- вкладання коштів в облігації місцевих органів влади, а також у 
благодійні і довірчі фонди. 

Тобто, виникає багато проблем з обліком об’єкта оподаткування, що 
стимулює свідоме ухиляння від сплати податків, яке в кінцевому підсумку 
приводить до дуже поганих наслідків – бюджетного дефіциту та гальмування 
економічного розвитку країни. 
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Способи ухилення від податків безперервно вдосконалюються, 
пристосовуються до мінливих умов економічного життя. Дуже популярним 
способом ухилення від оподаткування є використання «податкових гаваней», 
центрів «офшор», «сховищ». «Податкова гавань» – це територія, що 
проводить політику залучення іноземних кредитів шляхом надання 
податкових та інших пільг. Центр «офшор» є різновидом «податкової 
гавані», тобто це територія, де зареєстровані підприємства здійснюють 
міжнародні фінансові та торгівельні операції – офшорні операції [3]. 

Ухилення як основа тіньової економіки, негативно впливає на державу – 
це все призводить до того, що здійснюються перешкоди розвитку 
конкуренції, без якої економіка, заснована на ринковому координаційному 
механізмі, в принципі не може функціонувати ефективно. Неформальні 
зв'язки підприємств, що склалися в процесі використання податкових пільг і 
ухилення від сплати податків, створюють специфічне неконкурентне 
середовище, в якому немає місця аутсайдерам. Тіньові схеми бізнесу різко 
знижують інвестиційну активність. Навіть залучені в них підприємці, не 
говорячи вже про сторонніх осіб, чудово розуміють незаконність того, що 
відбувається, можливість непрогнозованої зміни ситуації, незахищеність 
інвестицій в підприємства залучені в неформальні групи. Тому є підстави 
вважати, що інвестиції в такі підприємства вкладаються в основному для 
підтримки їх на плаву, а не з метою серйозної реструктуризації і зростання 
ефективності. Тим паче, що відсутність конкуренції і не вимагає підвищення 
ефективності. 

Основними причинами ухилення від податків можна виділити наступні 
[4]: 

- більшість населення змушена вирішувати первинні побутові питання – 
житло, одяг, харчування, транспорт, заощадження на „чорний день”, гроші на 
медицину й освіту. Поки люди не розв’яжуть свої основні проблеми 
задоволення первинних потреб, від них не можна чекати виконання 
соціальних обов’язків у вигляді сплати податків; 

- роздержавлення власності й народження ефективних національних 
власників, модернізація і розвиток виробництва можливі лише за 
накопичення початкового капіталу та його достатньої концентрації, що не 
поєднується з надвисоким оподаткуванням, нерозумною амортизаційною 
політикою і відсутністю заохочення капіталізації; 

- податки несправедливі, вони забирають занадто велику частку 
заробленого доходу як у підприємств, так і в громадян. Держава нечесна в 
податках, особливо в ПДВ; 

- відсутність за радянської влади інституції приватної власності 
обумовила відсутність спадкової маси й первинного майна у наступних 
поколінь. Таким чином, єдиним джерелом доходу є те, що зароблено; 

- податки йдуть у бюджети, які розкрадаються. Громадяни й організації, 
котрі «відривають» від себе гроші для сплати податків, знають, що вони в 
більшості випадків підуть не на державні та громадські потреби, а в кишені 
тих, хто розпоряджається бюджетами. 
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З метою встановлення партнерських відносин між податковими 
органами і платниками податків (клієнтами), на принципах доброчесності, 
неупередженості та прозорості необхідно провести кардинальні зміни в 
обслуговуванні клієнтів. При цьому, повинна відбутися зміна пріоритету 
фіскальної функції податкового органу на функцію супроводження шляхом 
здійснення постійного моніторингу клієнта. 

Моніторинг дозволить постійно спостерігати за діяльністю клієнта та 
проводити її аналіз на підставі максимально повної інформації, яку можна 
отримати без додаткового втручання в діяльність підприємства. При цьому, 
клієнт повинен відчувати, що за його діяльністю здійснюється 
спостереження. Автоматизація системи обробки та аналізу даних податкової і 
фінансової звітності, інформації з зовнішніх джерел дозволить всебічно 
аналізувати діяльність клієнта і не виходячи з кабінету знати, які порушення 
можливі під час здійснення діяльності клієнта. Тому і створюється система 
роботи з податковими ризиками, яка дасть можливість виключити вплив 
людського фактору на прийняття рішення про проведення податкового 
аудиту, поліпшити якість відбору підприємств для аудиту та зробити його 
більш ефективним [3]. 

Таким чином, для успішної боротьби з ухиленням від сплати податків та 
забезпечення поступлення стабільних і достатніх коштів до бюджету 
держави необхідно розробити комплексну програму державного 
стимулювання економіки, яка міститиме систему податкових пільг, бо саме 
податкова політика має безпосередній та дієвий вплив на економічну 
діяльність підприємств. Створення раціональної податкової системи 
забезпечить збалансованість загальнодержавних і приватних інтересів, буде 
сприяти розвитку підприємництва та нарощуванню національного багатства 
України. 
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Податковий режим відіграє важливу роль та є визначальним у 
податкових взаємовідносинах. Класифікація податкових режимів є вагомим 
елементом правового регулювання, що значною мірою визначає структуру 
податкового права та його вплив на податкові правовідносини суб’єктів і 
об’єктів. 

Питання податкового режиму не залишаються поза увагою науковців та 
є актуальними. Дослідженню даної теми приділяють увагу такі  дослідники 
як: К.В. Андрієвський, В.Ю. Жданова, Н.С. Іващенко, О.А. Іконнікова, Т.П. 
Мінка, В.В. Белевцева, П.В. Коломієць, М.П. Кучерявенко, А.А. 
Шахмаметьев,         A.C. Матинов, В.І. Теремецький та ін. 

Метою дослідження є визначення складу та формування класифікації 
податкового режиму.  

Поняття «податковий режим» полягає у комплексному використанні 
форм регулювання та передбачає поєднання двох режимів: загального та 
спеціального. На думку К.В. Андрієвського, найпринциповішою є 
класифікація податкових режимів на загальні й спеціальні, коли 
встановлений законодавцем правовий режим, відмінний від 
загальнодержавного (стосовно того самого об’єкта правового регулювання), 
вважається спеціальним правовим режимом. [2, с. 29] 

Головні характерні риси загального та спеціального податкових режимів 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика загального та спеціального податкових режимів 

№ 
з/п 

Загальний податковий 
режим 

Спеціальний податковий режим 

1 2 3 

1. 
становить систему 

потенційних правових наслідків, 
метою яких є залучення до 
сплати податків та зборів; 

це система заходів, що визначає 
особливий порядок оподаткування окремих 
категорій господарюючих суб’єктів; 

2. 
закріплення правового 

механізму податку; 
закріплює особливий порядок 

визначення елементів податку і збору, у 
тому числі оподаткування окремих 
категорій платників; 

3. 
спрямований на 

забезпечення своєчасної і повної 
сплати податків та зборів; 

передбачає звільнення від сплати 
окремих податкових платежів; 
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1 2 3 

 
4. 

забезпечує правове 
регулювання оподаткування, 
максимально наближене до 
вихідного припису податково-
правової норми; 

окрема система заходів з 
оподаткування; 

5. уособлює режим для податкових 
процедур, які стосуються всіх без 
винятку податково-
процесуальних правовідносин. 

 

встановлює спеціальні режими 
податкових процедур, які визначають 
особливості процесуально-процедурних 
відносин у визначених законодавством 
умовах чи для окремих платників податків. 

 
Будучи похідним від загального, спеціальний податковий режим 

врегульовує деякі питання, які відрізняються від загального податкового 
режиму, визначає їх особливості та виступає у ролі відносно окремого 
податкового режиму. 

Із законодавчого та з наукового поглядів податковий режим має такі два 
основні види: загальний і спеціальний. Вони, у свою чергу, можуть мати у 
своєму складі інші режими, які будуть  забезпечувати виконання податкових 
обов’язків. Та, на думку В.І. Теремецького, податкові режими можуть бути 
диференційованими за різними ознаками, і, зокрема, він виділяє 
процесуально-процедурний податковий режим. До його складу також 
входять процесуальні режими та режими окремих податкових процедур. [5, с. 
295–304] 

Таким чином, до основних особливостей податкового режиму можна 
віднести: 

⎯ приналежність до галузі податкового права, як її галузевого 
режиму; існування режимів окремих податкових платежів, що 
формуються на основі наявності таких платежів у податковому 
законодавстві; 

⎯ існування режимів окремих податкових платежів, що 
формуються на основі наявності таких платежів у податковому 
законодавстві; 

⎯ наявність у межах базового податкового режиму цілого ряду 
підпорядкованих йому режимів, що формують мутирежимну 
його структуру; 

⎯ виокремлення спеціальних режимів, що визначають особливості 
оподаткування порівняно з загальним для всіх суб’єктів 
оподаткування податковим режимом, що зумовлено особливістю 
податкових правовідносин та потребою їх правового 
регулювання; 

⎯ наявність процесуального режиму, який покликаний забезпечити 
процесуально-процедурне регулювання податкових 
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правовідносин з врахуванням потреб та особливостей 
податкового права; 

⎯ поєднання в межах базового податкового режиму цілого ряду 
режимних складових, які в комплексі забезпечуючи регулювання 
податкових відносин і формують податковий режим в цілому. [4, 
с. 155] 

Отже, податковий режим містить у собі такі основні види, як: загальний 
і спеціальний податковий режими. Кожен із них забезпечує справляння 
податків щодо окремих платників чи об’єктів оподаткування. У складі 
загального податкового режиму виділяються загальна й особлива частини, 
що в поєднанні регулюють податкові відносини за принципом загальної 
(стосується всіх податкових правовідносин) та особливої (стосується 
конкретних податкових платежів) складових. Зміст загального податкового 
режиму має включати принципи, гарантії, способи і методи реалізації 
податкових процедур, які мають відображати сутність даного режиму.  

Спеціальний податковий режим є похідним від загального, він 
передбачає застосування альтернативних податків і додаткових зборів щодо 
окремих платників чи об’єктів оподаткування. Характерною особливістю 
спеціальних податково-правових режимів є їх похідність від деякого 
загального нормативного припису. Спеціальні податково-правові режими є 
похідними від режиму, в основі якого лежать загальні правила поведінки, що 
і пояснює той факт, що будь-який спеціальний податково-правовий режим 
ніколи не буває єдиною системою потенційних правових наслідків, які 
встановлюються для розподілу обтяжень несення витрат держави та органів 
місцевого самоврядування між членами суспільства.  
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НАДМІРНОГО  
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Податкова система України на сьогодні має багато спільних рис з 

податковими системами розвинутих країн, зокрема Франції, Великобританії, 
США. Однак, на відміну від розвинутих країн основна частка доходів до 
бюджету надходить у вигляді податків із юридичних, а не фізичних осіб. 
Однозначно розподілити економічний простір країни на офіційний і тіньовий 
доволі складний процес. Поділ простору на соціально-позитивний 
(офіційний) та соціально-негативний (тіньовий) відбувається на основі 
вимірювання соціальної якості його управління з боку органів державного 
управління.  

Необхідність та актуальність дослідження даного питання зумовлена 
серйозним впливом тіньового сектору на всі соціально-економічні процеси 
суспільства і потребує врахування при проведенні аналізу стану економіки та 
прийнятті управлінських рішень. Динаміка тінізації економіки свідчить, що 
на її рівень у період соціально-економічних перетворень впливає ціла низка 
чинників, серед яких вагоме місце займає рівень податкового навантаження. 

Питання податкового навантаження та його вплив на економічну 
активність і доходи платників були предметом спеціальних досліджень на 
початку минулого століття. Серед відомих вчених, які у своїх працях 
детально розглядали питання, слід відзначити: Е. Селігмана, К. Брауера,      
П. Гензеля, П. Мікеладзе, А. Соколова, К. Шмельова. Подальший розвиток 
цих досліджень у контексті визначення сутності та величини надлишкового 
податкового тиску було здійснено  в межах теорії оптимального 
оподаткування вченими А. Гарбергером, П. Самуельсоном, Дж. Стігліцом та 
іншими. Теоретичні основи  сучасних наукових підходів до визначення  та 
оцінки важкості  податкового навантаження в Україні, причин та наслідків 
його нерівномірного  розподілу  між суб’єктами господарювання, тенденцій 
та шляхів зміни закладені в роботах вітчизняних економістів В. Андрущенка, 
В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської, В. Федосова, Л. Шаблистої   
[1, с. 1]. 

Проблема податкового навантаження безпосередньо стосується різних 
учасників господарського процесу, зокрема: державу – як суб’єкта 
управління господарською діяльністю на своїй території та перерозподілу 
доходів за допомогою податків на користь інших учасників суспільно-
економічного життя країни; організації, установи та підприємства – як 
об’єкти управління з боку держави та суб’єкти підприємницької діяльності, 
які забезпечують формування підприємницького доходу, а відповідно і бази 
оподаткування; найманих працівників – як учасників підприємницької 
діяльності, які забезпечують собі засоби для існування і розвитку та є 
учасниками соціально-економічного життя країни.  
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Виділяють чотири причини існування тіньової економіки :  
• соціально-економічні, 
• політичні, 
• правові; 
•  морально етичні. 

 Однак основною причиною є недосконалість податкової системи країни. 
Останні зміни, що були прийняті  6 грудня 2016 року Верховною Радою 
України щодо ініційованих зміни до Податкового кодексу та, зокрема,  
закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (ЄСВ)". Після довгої сумісної доробки реформи 
податкової системи, уряд затвердив Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу» [2, 3]. 

Документ, зокрема, встановлює з 2016 року:- єдину ставку єдиного 
соціального внеску (ЄСВ) 22 % і скасовує 3,6 %ЄСВ, утримуваного із 
зарплати працівників. Одночасно підвищується макси-мальна величина бази 
нарахування ЄСВ з 17 до 25 мінімальних місячних за-робітних плат;- у 
частині податку на доходи фізичних осіб встановлюється єдина ба-зова 
ставка у розмірі 18 % замість двох діючих до 2016 року ставок 15 % і20 %, 
для доходів з-за кордону – 18%, для оподаткування великих пенсій –15 %;- 
щодо спрощеної системи оподаткування відбулися наступні 
зміни:зменшення для платників III групи річного обсягу доходу з 20 млн. 
гривеньдо 5 млн. гривень; збільшення ставок для платників III групи: з 2 до 3 
% (дляплатників ПДВ) – і з 4 до 5 % (для неплатників ПДВ); підвищення в 
1,8 разиставок єдиного податку для 4 групи платників (сільгосппідприємств), 
скасу-вання на 2016 рік застосування коефіцієнта індексації нормативної 
грошовоїоцінки землі для визначення бази оподаткування для платників 
єдиного по 
датку четвертої групи. 

Ці зміни у податковій системи повинні були зменшили навантаження 
на ФОП, що, згідно з концепцією Лаффера, повинно сприяти виходу доходів 
з тіні, однак навпаки спричинили парадоксальну ситуацію для фізичних осіб-
підприємців та істотно змінили правила ведення бізнесу для малих 
підприємців. Вже з 1 січня 2017 року всі фізичні особи-підприємці, навіть ті, 
які не одержують доходу повинні будуть платити єдиний соціальний внесок. 
Досі його сплачували лише ті, хто заробляв своєю підприємницькою 
діяльністю. Такі неконструктивні зміни безпосередньо призведуть до 
тінізації малого бізнесу в країні або його закриття. 

Таким чином, основна причина поширення тіньової економіки в Україні 
полягає в непослідовності процесів системної трансформації. Формування в 
Україні протягом років незалежності масштабного тіньового сектору 
значною мірою спровоковано втратою державою важелів ефективного 
регулювання економічних процесів, суттєвими недоліками економічної і 
правової політики, у тому числі незадовільним станом господарського 
законодавства. В свою чергу, вітчизняні підприємці питання величини 
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податкового навантаження розглядають в площині конкурування з тіньовим 
сектором економіки. І оскільки навантаження у тіньовому секторі нижче ніж 
для легальних умов підприємництва, то останнє поки що програє у цій 
боротьбі. 

Для поліпшення свого економічного стану Україні необхідно поступово 
знижувати податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, 
адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати 
умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових 
зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до 
державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження 
були доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової 
системи у частині зниження реального податкового навантаження Україна 
матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції на 
світовому просторі. 

Зниження податкового навантаження на платника звільнить фінансові 
ресурси, які він зможе використати у виробничих процесах, забезпечить 
збільшення інвестиційних коштів та підвищить ділову активність 
підприємства, що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до 
бюджетів. Крім цього, оптимізація податкового навантаження сприятиме 
зростанню реальних доходів населення, заощаджень домогосподарств, 
платоспроможного попиту населення, що призведе до економічного 
зростання в країні. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Зміцнення держави як суспільного інституту супроводжується 
розвитком її численних функцій, зокрема економічних. Так, держава 
виступає зовнішньою силою, яка реалізує економічну, політичну та 
юридичну владу, стає важливим дієвим суб’єктом національної економіки. 
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Знаходження оптимальної й ефективної взаємодії державного та 
підприємницького секторів є актуальною проблемою економічної дійсності. 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та 
соціальних результатів та одержання прибутку в майбутньому. Сутністю 
підприємництва є знаходження і апробація, тобто визнання, чогось нового, 
того, чого не було раніше в структурі виробництва, в соціумі чи в суспільстві 
в цілому. У західних же країнах  підприємництво розглядається як особливий 
тип господарювання, в основі якого є пошук нових можливостей 
виробництва товарів і послуг на основі інновацій та уміння залучення 
ресурсів із найрізноманітніших джерел [1, с. 50]. 

Соціально-економічне значення підприємництва є досить вагомим. Про 
це свідчить внесок в основному малого і середнього бізнесу в досягнення 
сучасного стану економічного розвитку в багатьох індустріально розвинутих 
країнах. Однак цьому передувала тривала робота із формування в населення 
розвинути країн мотивації та поваги до підприємництва. На державному та 
регіональному рівнях стимулювалось збільшення кількості малих 
підприємств, координувалась зміна їх структури і територіальне 
розташування із врахуванням соціально-економічної ситуації в країні чи 
регіоні.  Важливо розглянути досвід стимулювання підприємницької 
діяльності деяких розвинутих країн окремо. 

Так наприклад, у Західній Європі малий та середній бізнес займає 
важливе місце в економіці і забезпечує соціальний спокій, оскільки надає 
людям можливість самостійно вирішувати проблеми матеріального 
забезпечення, самостверджуватись та ефективно використовувати свою 
власність. За статистикою на 1000 українських громадян припадає приблизно 
8 підприємців, у той час як в країнах - членах ЄС не менше 30. В Україні 
частка малих фірм у загальній кількості всіх підприємств складає лише 30%, 
в країнах ЄС підприємства малого бізнесу складають близько 90%. Розвиток 
малого та середнього  бізнесу на Заході йде більш швидкими темпами, 
оскільки національні влади визнають його велике значення, тому і надають 
їм підтримку на федеральному рівні [2, с. 58]. Головною метою є 
збалансування інтересів держави і бізнесу, забезпечення оптимальних умов 
для підприємницької діяльності, збільшення конкурентоспроможності 
малого та середнього бізнесу. Основні цілі регулювання і підтримки 
підприємницької діяльності в Європі це: зміцнення єдиного внутрішнього 
ринку ЄС,  усунення адміністративних бар’єрів, уніфікація законодавчої 
бази, посилення взаємодії країн ЄС для більш глибокого економічного 
співробітництва. Серед напрямів фінансової підтримки розвитку 
підприємництва в Європі також можна виділити такі основні як: 1) 
зменшення податкового тягаря; 2) збільшення інноваційного потенціалу 
малих і середніх підприємств; 3) сприяння активному використанню 
електронної торгівлі [3, с. 27].  

Отже, країни Європейського Союзу і його наддержавні структури 
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здійснюють активне регулювання і стимулювання підприємницької 
діяльності малих та середніх підприємств та впроваджують у життя практику 
широкого сприяння їх розвитку з боку урядових структур. Головною 
тенденцією є активніше використання не фінансових методів підтримки, 
тому основна увага приділяється усуненню адміністративних перешкод на 
шляху створення і функціонування малого та середнього бізнесу. 

Серед основних елементів державного стимулювання і регулювання 
підприємництва в США можна виділити такі: 1) Розгорнута система 
антимонопольного регулювання, в тому числі регулювання природних 
монополій. 2) Прогнозування та стратегічне планування, яке забезпечує 
основу для всіх управлінських рішень. 3) Стимулювання передових 
технологій, фундаментальної науки та проведення інноваційної політики 
держави. Майже 50% витрат на НДДКР у країні здійснюється державою. 4)  
Підтримка розвитку малих і середніх підприємств, що включає пільгове 
оподаткування; стимулювання та фінансування науково-технічних розробок 
(у США на сектор малого підприємництва припадає близько 50% наукових 
розробок); здійснення фінансово-кредитної допомоги малому бізнесу через 
надання малим підприємствам гарантованих позик тощо [4]. 

Значної уваги заслуговує досвід Японії в регулюванні підприємницького 
сектора. Взаємовідносини підприємництва та держави в значній мірі є 
відносинами співробітництва, на відміну від США. Серед основних 
елементів державного регулювання підприємництва можна виокремити такі: 

1. Довгострокове планування, яке носить індикативний характер, та 
програмування національної економіки, що створює ефективні умови для 
розвитку.  

2. Фінансування та бюджетне субсидування фундаментальних 
досліджень та програм розробки новітніх технологій, які здійснюються 
державними інститутами і дослідницькими центрами разом із приватними 
компаніями. Так, Японія щорічно витрачає 500 млн. доларів, сприяючи 185 
центрам розвитку технологій. 

3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу, що включає 
пільгове кредитування, підтримку технічних проектів, налагоджену 
інфраструктуру підтримки малих і середніх підприємств, систему захисту від 
зловживань з боку великих суб’єктів підприємництва тощо. 

 4. Захист конкурентного середовища шляхом обмеження 
монополістичних тенденцій та доступу великих фірм на ринок.  

5. Грошово-кредитне регулювання, в тому числі гнучке варіювання 
облікової ставки, особливо під час криз в економіці [2, с. 63]. 

Варто розглянути досвід і роль стимулювання підприємницької 
діяльності в економіці такої країни як Сінгапур. Багато фахівців вважають, 
що Сінгапур – це найкраще місце для здійснення підприємницької 
діяльності. У країні широко розвинена ринкова економіка і фінансова 
інфраструктура. Аналізуючи досвід даної країни, до основних причин 
процвітання економіки і підприємництва в Сінгапурі можна віднести: 



358 

1. Наявність сприятливої економічної ситуації та привабливого 
інвестиційного клімату в країні. Існує пільгове податкове законодавство в 
відношенні до малого підприємництва, яка спрямована на залучення 
іноземного капіталу та інвестицій. Також відсутнє мито на перерахування 
прибутку, забезпечуються гарантії вкладень грошових коштів в економіку і 
т.д. 

2. Більшість жителів Сінгапуру займаються індивідуальною 
підприємницькою діяльністю, деякі володіють акціями та іншими цінними 
паперами різних компаній. Таким чином, середній клас в Сінгапурі становить 
близько 80% від загального числа населення. 

3. Створено прийнятні умови для відкриття малого та середнього 
підприємництва, які описані в законодавчих актах і підлягають суворому 
виконанню. Особливі пільги розраховані на малі та середні підприємства, 
котрі починають таку діяльність вперше. Відповідно з проведеними 
дослідженнями CNN Time Warner Group, Сінгапур посідає 5-е місце з 
розвитку малого підприємництва в світі [3, с. 28]. 

Таким чином, короткий огляд досвіду стимулювання підприємництва в 
країнах ЄС, США, Японії, Сінгапуру та Єгипту свідчить, що дійсно в цих 
країнах існують відмінності у ролі держави в економіці, однак в основному, 
вони виявляються не в ступені державного регулювання, а у засобах, які 
використовуються для його здійснення.  
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 

Як економічне явище, інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що 
її поява пов’язана з виникненням саме паперових грошей і нерозривно 
функціонує до сьогодні. Інфляція – процес зниження вартості грошей 
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внаслідок переповнення ними каналів обігу (кількість грошей, які 
знаходяться в обігу, перевищує суму цін на товари і послуги)[2]. 

Для суспільства явище інфляції – це процес зміни купівельної 
спроможності грошей, що супроводжується зростанням цін. 

Проблема інфляції посідає важливе місце в економічній науці, оскільки 
її показники та соціально-економічні наслідки відіграють серйозну роль в 
оцінці економічної безпеки країни. 

Щоб мати певні уявлення про інфляційні процеси в Україні, слід 
розпочати з причин, які сприяють її виникненню. До основних причин 
виникнення інфляції в Україні можна віднести: 

• диспропорцію внутрішніх і світових цін;  
• високу монополізацію економіки;  
• тиск зовнішнього боргу на державний бюджет, що 

спричиняє виникнення несприятливого інвестиційного клімату і 
дає поштовх спекулятивному бізнесу[2]. 

Проблема інфляції має для України не стільки теоретичне, скільки суто 
практичне значення. Кожен рік для України має свій індекс споживчих цін, 
відмінний від попереднього, цей індекс може зростати або навпаки 
зменшуватись. Його динаміку можна прослідкувати на рис. 1. Щоб чітко 
зрозуміти процеси, які відбуваються сьогодні, розглянемо динаміку індексу 
споживчих цін в Україні від 2010 до 2016 року. 

 
За даними Державного комітету статистики України, індекс інфляції 

протягом 2010-2016 років характеризується такою динамікою у 2010-2013 
роках спостерігаються помірні інфляційні коливання, які сприяють 
зростанню економіки, відновленню виробництва, підвищенню рівня 
зайнятості. У 2012 році спостерігалося  зростання заощаджень населення за 
рахунок збільшення заробітної плати та соціальних виплат. Покращувався 
рівень життя населення. 
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У 2014 році спостерігається стрибкоподібне збільшення рівня інфляції 
на 24,4%, результатом якого стало зростання цін, відтік капіталів із 
фінансових установ та організацій. У 2015році спостерігається підвищення 
інтересу до валюти, стрімко зростає її курс. Інфляцію збільшує емісія 
національної валюти, яка спрямовується на покриття бюджетного дефіциту. 
Інфляція у 2016 році  помітно зменшується до 12,4% при цьому попит на 
товари різних категорій спочатку стрімко зростає, а потім поступово 
скорочується і лишається низьким через падіння купівельної спроможності 
громадян. 

Саме через це, держава впроваджує антиінфляційну політику, яка 
змінюється і коригується залежно від ситуації в економіці. Нині одним із 
пріоритетних завдань стратегії й тактики економічної політики в Україні є 
розробка антикризової програми, яка покликана убезпечити країну від 
впливу інфляційних процесів, що відбулися у 2014 році. Передусім -це 
проблема цін на продовольчі товари, енергоресурси, вплив монополій на 
ціноутворення, стабілізування курсу гривні. На сьогоднішній день існує 
досить багатий асортимент самих різних грошово-кредитних, бюджетних, 
податкових стабілізаційних заходів, за допомогою яких можна впливати на 
інфляційні процеси. 

 По-перше, необхідно вжити заходів щодо співвідношення темпів 
підвищення рівня життя населення з реальними можливостями економіки. 
Також слід звернути увагу на зростання безробіття. Безробіття є одним із 
наслідків інфляції. У свідомості громадян України різке зростання цін та 
безробіття сильно взаємопов’язані.  

По-друге, нормалізація валютного курсу є абсолютно необхідною 
мірою. До тих пір, доки іноземна валюта не буде використовуватися лише 
для задоволення імпорту і інших поточних платежів політика, приречена на 
поразку.  

По-третє, слід невідкладно вжити дієвих заходів щодо поліпшення умов 
ведення бізнесу. 

По-четверте, уряду необхідно нарешті ефективніше застосовувати 
наявні в нього ринкові інструменти для приборкання тимчасових (і не дуже) 
коливань цін на окремі товари та послуги (здійснення політики інтервенцій, 
антимонопольні важелі тощо).  

По-п’яте, необхідно нарешті повернутися обличчям до фінансових 
ринків і вжити справді дієвих заходів щодо їх розвитку. Треба повернути 
довіру громадян України до дій Національного банку України, до заходів 
грошово-кредитного регулювання, які він застосовує.  

Якщо інфляція контролюється Національним банком, то зазначені 
очікування є значними, реальна економіка насичується грошима, оскільки 
грошова маса зростає швидше ніж рівень цін, а це, в свою чергу, стимулює 
зростання економіки [1]. 

Тому, у наш час інфляція – один із найбільш небезпечних процесів, які 
негативно впливають на фінанси, грошову систему загалом. Інфляція означає 
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не лише зниження купівельної здатності грошей, вона підриває можливості 
господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню 
структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій. Інфляційний 
процес в Україні є досить таки нестабільним і відповідно до створених умов 
має порівняно великий потенціал до розвитку. Для того, щоб подолати 
негативні наслідки інфляції, важливо забезпечити не її нульовий рівень, а 
спадну динаміку протягом перехідного періоду, дедалі більш низьку в міру 
реформування економіки, проведення структурних реформ, зростання 
продуктивності праці, підвищення ролі відсоткової ставки як інструменту 
монетарної політики.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

Протягом останніх років розпочався активний процес інтеграції 
банківської системи України у світову фінансову систему на основі адаптації 
до міжнародних вимог функціонування та регулювання банківських систем. 
Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням Національного банку 
України є розбудова стійкої, ефективної, конкурентоспроможної банківської 
системи.  Від того, наскільки раціонально організована банківська система, 
наскільки вона відповідає економічній політиці держави, етапу розвитку 
економіки, залежить ефективність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, 
розвиток економіки. 

Сьогодні банківська система України складається з Національного банку 
та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на 
території України відповідно до законодавства.  

Аналізуючи різні підходи до поняття «банківська система», вважаємо, 
що їх можна об'єднати в такі чотири групи:  

1) банківська система розглядається як сукупність банків держави;  
2) банківська система розглядається як сукупність банків, банківської 

інфраструктури;  
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3) банківська система включає в себе кредитну систему;  
4) банківська система розглядається через систему комерційних банків 

[2, с. 35]. 
Сьогодні банківська система України – це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було 
розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою 
роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку [1, с. 103].  

Протягом 2015 – 2016 років банки України пройшли діагностичне 
обстеження, загалом лише ті, які сукупно займають більше 98% активів 
сектору. Результати цьогорічної діагностики, як і минулорічної, виявили 
неадекватне відображення банками реальної якості кредитного портфеля та 
визнання кредитних ризиків (табл. 1). 

Таблиця 1 
Діагностичне обстеження доходу банківської системи України за 

2014 – 2016рр. 
                                       Роки 

Показник 

201
4 

2015 2016 

Чистий операційний дохід 
(тис.грн.) 

73 
354 

92 984 66 516 

Фінансовий результат 
поточного року (тис.грн.) 

1 
436 

-52 
966 

-66 600 

Розроблено автором на основі [3]. 
У 2016 році банки за підсумками діагностичного обстеження 

мали дефіцит капіталу, і були змушені, провести капіталізацію, відповідно до 
програм, узгоджених із Національним банком. Статутний капітал із початку 
року зріс майже на чверть, зокрема в результаті конвертації субординованого 
боргу. Обсяг останнього, що враховується в регулятивному капіталі, за 9 
місяців 2016 року зменшився на 46%, а питома вага в ньому скоротилася 
вдвічі – з 38% до 19%. Показник адекватності капіталу почав зростати. 
Капітал наразі розподілений нерівномірно: на ринку є банки, що потребують 
додаткового капіталу, і такі, які мають його надлишок [3]. 

Від початку 2017 року запровадились нові правила розподілення 
капіталу банками [1, с. 127]. 

Уже у січні 2017 року платоспроможні банки отримали 338 млн. грн. 
чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система 
отримала чистий збиток у розмірі 890 млн. грн. 

Прибутковість банківської системи у січні 2017 року була забезпечена 
насамперед зростанням чистого процентного доходу на 29,5% (в порівнянні з 
аналогічним періодом 2016 року) до 4 131 млн. грн, чистого комісійного 
доходу – на 24,8%, до 2078 млн. грн. Це стало можливим через зниження 
вартості фондування, в першу чергу, депозитів населення, а також 
відновленню попиту на банківські послуги [2, с. 38]. 
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 Виходу банківської системи на прибутковість також посприяв 
позитивний результат від торгівельних операцій: цей показник у січні 2017 
року склав 484 млн. грн., тоді як у січні минулого року результат від 
торгівельних операцій був від’ємним – 1841 млн. грн. через ефект валютної 
переоцінки цінних паперів. Разом з тим, відрахування у резерви 
платоспроможних банків у січні 2017 року збільшилися у 2,45 рази в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 3 112 млн. грн. 

Значно зменшилася кількість та частка збиткових банків. Так, з 93 
банків, що були платоспроможними станом на 1 лютого 2017 року, 76 у січні 
були прибутковими та отримали чистий прибуток 2,17 млрд. грн., 17 банків – 
збитковими зі сукупним чистим збитком в 1,84 млрд. грн. У січні 2016 року 
90 банків отримали прибуток у 1,61 млрд. грн., 26 банків показали збиток у 
розмірі 2,50 млрд. грн [2, с. 39]. 

Отже, після запровадження нових правил розподілення капіталу у 2017 
році банківська система України почала відновлюватись і  демонструвати 
позитивні тенденції у своєму розвитку. Прибутковість була забезпечена 
насамперед зростаннями чистого процентного доходу, чистого комісійного 
доходу. 2017 рік став також роком відновлення попиту на банківські послуги 
та зменшення збитковості банків.  
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