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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Антоненко Ольга, Сiдлецька Юлiя
Науковий керівник: Гусак Л.П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНI ТЕНДЕНЦIЇ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМIКИ
На сучасному етапi розвитку складнi економiчнi системи вимушенi
працювати в умовах високої невизначеностi, що суттєво ускладнює
управлiння ними. В процесi прийняття управлiнських рiшень виникає
проблема прогнозування поведiнки системи та зовнiшнього середовища. В
свою чергу, результати отриманих прогнозiв необхiдно постiйно змiнювати
вiдповiдно до розвитку подiй, що дозволяє пристосовуватися до змiн
оточення та гнучко реагувати на негативнi впливи. Iмiтацiйне моделювання
дозволяє здiйснити множину прогнозiв за рiзними сценарiями в залежностi
вiд динамiчностi формування рiзних ситуацiй практично необмеженого рiвня
складностi. Важливими умовами для створення мiнiмалiстичних моделей,
наближених реальним системам та поставленим завданням прогнозування й
аналiзу, є вдале обрання методологiї моделювання, програмних засобiв
реалiзацiї та планiв проведення iмiтацiйних експериментiв, що досi складає
значнi проблеми i є об’єктами дискусiй.
Економiчнi процеси представляють собою складне переплетiння самих
рiзних за змiстом i мiрою впливу факторiв: соцiально-економiчних,
бiологiчних, географiчних, фiзiологiчних, психологiчних, соцiальнополiтичних i iнших, та їх взаємодiю.
Надзвичайно актуальними завданнями сьогодення як з теоретичної, так i
з практичної точки зору є застосування економiко-математичного
моделювання для дослiдження стану, тенденцiй розвитку, факторiв, що
впливають на функцiонування економiки, та розроблення стратегiй
управлiння економiчними процесами.
Використання математичних методiв у сферi управлiння (зокрема, в
економiчнiй) – найважливiший напрям вдосконалення систем управлiння.
Математичнi методи прискорюють проведення економiчного аналiзу,
сприяють найповнiшому урахуванню впливу рiзноманiтних чинникiв на
результати дiяльностi, пiдвищенню точностi обчислень [2, с. 67].
В свою чергу, моделювання – це вiдтворення або ж iмiтацiя поведiнки
будь-яких реально iснуючих систем на спецiально побудованому вiдповiдно
до певних правил її аналога або ж моделi. Моделювання в економiцi значно
вiдрiзняється вiд процесiв моделювання технiки, це чисто теоретичний
процес, який вимагає вiд дослiдника глибоких знань проблеми, яка
вивчається, умiння правильно врахувати i зафiксувати в моделi тi фактори,
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якi вiдображають її економiчну сутнiсть. Окрiм цього, дослiдник повинен
добре володiти знаннями i вмiнням проводити математичний аналiз i вмiти
математично iнтерпретувати зв’язки, залежно вiд результативних показникiв
i факторiв, якi на них впливають.
Застосування економiко-математичних моделей та методiв дає
можливiсть: по-перше, аналiзувати економiчнi об’єкти i процеси; по-друге,
передбачати розвиток економiчних процесiв та прогнозувати наслiдки вiд тих
чи iнших заходiв (прогнозувати доходи та видатки, науково обґрунтувати
необхiднi змiни у фiскальнiй полiтицi); по-третє, виробляти управлiнськi
рiшення на всiх рiвнях господарської iєрархiї управлiння.
При формуваннi моделей економiчних систем використовується апарат
математичного моделювання, економiко-математичнi теорiї та методи. У
деяких випадках завдання аналiзу не вимагають побудови власної моделi,
використовуються вже побудованi моделi для однотипних з математичної
точки зору процесiв [1, с. 25].
На сучасному етапi розвитку економiки України, який характеризується
нестабiльнiстю зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв, зростає потреба в
оперативностi прийняття управлiнських рiшень, у прогнозуваннi варiантiв
можливих напрямкiв виробничої дiяльностi окремих пiдприємств та держави
в цiлому, що доцiльно здiйснювати з використанням ефективних засобiв
моделювання. Моделювання здiйснюється з метою пiзнання властивостей
об’єкта, тому термiн моделювання застосовується ще й в iншому значеннi: як
дослiдження об’єктiв за допомогою побудови й вивчення їхнiх моделей.
В сучасних умовах господарювання комп’ютернi моделi дозволяють
спостерiгати й дослiджувати явища й процеси в динамiцi їх розгортання,
здiйснювати багаторазовi випробування моделi, одержувати рiзноманiтнi
кiлькiснi показники в числовому або графiчному виглядi, зокрема такi, якi
вимагають виконання складних, численних або трудомiстких розрахункiв. За
допомогою комп’ютерного моделювання вивчаються об’єкти та явища, якi
неможливо, дорого або небезпечно вiдтворювати в реальних умовах. Це
дозволяє не тiльки економити матерiальнi ресурси, а й зберiгати екологiчнi
умови iснування людини, уникати можливих шкiдливих або руйнiвних
наслiдкiв проведення натурних випробувань. Комп’ютерне моделювання є
унiкальним iнструментом пiзнання швидкоплинних i, навпаки, надзвичайно
повiльних процесiв. Їх можна дослiджувати на комп’ютерi, розтягуючи чи
стискуючи час або навiть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу
[3, с. 84].
Таким чином, моделювання економiчного процесу треба починати з
ретельного вивчення його за рiзними джерелами iнформацiї. При цьому
необхiдно виявити зовнiшнi i внутрiшнi зв’язки економiчного процесу,
встановити якi потреби задовольняються результатами, що отримаємо, якi
потрiбнi ресурси, за допомогою яких технологiчних способiв ресурси
перетворюються в продукцiю. Слiд досконало вивчити природноеконономiчне середовище (попит, пропозицiю товарiв на регiональному
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ринку), встановити, на який плановий перiод повинно бути змодульовано цей
проект.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційні технології – сукупність методів, процесів і програмнотехнічних засобів, створених з метою збирання, зберігання, опрацювання,
показу, розповсюдження і використання інформації в інтересах її
користувача.
Актуальність дослідження виникнення ІСТ полягає в тому, щоб сучасне
покоління знало та розуміло звідки походить ця наука та яку роль вона
відіграє в сучасному світі. Ще у середньовіччі такі вчені як Блез Паскаль,
Вільгельм Лейбніц, Чарльз Беббідж, Говард Айкен та ін. займалися
винайденням та вивченням ІСТ [1].
Мета моєї роботи – це розповісти історію створення і розвитку ІСТ.
Показати дослідження у певні періоди часу.
Історія виникнення ІТ бере свій початок ще з прадавніх часів. Появою
простих ІТ можна вважати появу писемності, яка реалізувала процеси
переробки інформації: збір, переробка, передача, доведення, зберігання. Саме
ці процеси відкрили можливість зберігання інформації на предметах таких
як: каміння, кістки, дерева, глина, папірус, пергамент, шовк, папір.
Далі розвиток ІТ тісно пов'язаний з винайденням технічних засобів
обробки інформації. Вони визначають рівень прогресу ІТ. Покращення
керування є важливим чинником вищої ефективності переробки інформації.
Покращення форм і методів управління відбувається завдяки досягненням
науково-технічного прогресу і вивчення всіх процесів обробки інформації.
Перший механічний обчислювальний пристрій був створений французьким
вченим Блезом Паскалем – пристрій із зубчастими колесами створений для
віднімання та додавання десяткових чисел. Пізніше, з'явився прилад
Вільгельма Лейбніца – зі східчастим валиком на додатку до зубчастих коліс
для розв’язання арифметичних операцій, але тепер не тільки для простих а і
для більш складних, таких як множення і ділення. Цю машину знали майже у
всіх країнах Європи. Перша масштабна мережа для передачі повідомлень зі
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стандартною системою кодування з'явилася у Франції. Це був оптичний
телеграф, побудований Клодом Шаппом для роботи французького уряду.
Математик Чарльз Беббідж запропонував ідею створити програмно-керовану
рахункову машину, що включає в себе арифметичний пристрій, пристрій
введення, друку та управління. Він розробив проект аналітичної машини універсальної обчислювальної машини з програмним керуванням. Машина
включала в себе 5 пристроїв. В 1940-1960-х рр.. ХХ століття створюється
етап електронної технології. Прилади цього етапу покращили свою
діяльність тим, що підвищили якість, швидкість обробки документів та їх
кількість. У середині ХХ століття з’явився перший комп’ютер, який увібрав в
себе все найкраще, що було створено багатьма теоретиками, практиками,
вченими. Говард Айкен – американський учений, перший в США релейномеханічний комп'ютер. Його основні блоки – були зроблені на зубчатих
колесах. Конрад Цузе, працював над дипломною роботою, та мав у планах
зробити цифрову обчислювальну машину із програмним керуванням та з
використанням двійкової системи. Кінець у створенні перших ЕОМ
поставили вчені СРСР, Англії та США. Вони створили ЕОМ із програмою,
що зберігалася у пам’яті [1, 2].
Інформаційна система — взаємопов’язана сукупність методів засобів і
персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації
з метою вирішення конкретного завдання. Історія створення і розвитку ІС
міцно пов'язана з автоматизацією роботи підприємств та організацій,
розвитком зразку їх управління. Вони давно є звичними у використанні в
житті людей. Це все через те, що для буття людства просто необхідний обмін
інформації. У всіх ІС управління виконуються завдання трьох типів: оцінки
даних ситуації; проведення опису ситуації; прийняття рішень [2].
ІС першого покоління з’явились у вигляді електромеханічних
рахункових машин у 60-х роках ХХ ст. через необхідність автоматизації
управління підприємства на базі великих ЕОМ і централізованої переробки
інформації. Вони обробляли рахунки та вираховували заробітні плати. Через
них зменшились витрати та час для підготовки паперових документів [3, 4].
Другий етап відбувався у 1970-1980 рр. XX ст. Для нього є характерним
розроблення системних програм які відповідають концепціям MRP і MRP II.
У створенні цих систем закладено задум єдиної бази даних, котру обслуговує
програма - СУБД. Але обчислення відбувались на одній апаратній базі.
Стають джерелами інформації і використовуються у багатьох профілях та на
всіх рівнях організації. ІС завжди вчасно і доволі швидко надавали
інформацію, яку потребують працівники, допомагаючи знаходити щоразу
інші ринки де можна продати товар, створювати щось нове тощо.
Третій етап, що відбувся у 1990-х рр., був характерний тим, що почалася
розробка системних програм які відповідали ідеї Enterprise Requirements
Planning – планування підприємницьких ресурсів та перехід на нову базу –
Персональний Комп’ютер, тобто від пристроїв із централізованою
переробкою інформації до систем з розподіленими програмами для обробки
даних і комп'ютерних мереж. Відбувається зміна сфери застосування ІС.
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Вони застосовуються для глобалізації людства. Почали розвиватися
телекомунікації, які з'єднували інформаційні обчислювальні ресурси
багатьох країн світу в єдину загальну мережу. У всіх сферах суспільної
діяльності з’являються нові технології, для прикладу, дистанційна освіта.
Швидким темпом зростає роль Інтернету у житті людей і усього людства
загалом.
На четвертому етапі (початок 2000-х) відбулася масштабна
комп'ютеризація людства. Основу структури корпоративних ІТ визначає
методика Customer Synchronized Resource Planning – тобто планування
ресурсів, яке з’єднане з покупцем. Показує повністю все виробництво - від
взаємодії із замовниками і проектуванням до обслуговування в подальшому.
Моя пропозиція така: Продовжувати розвивати та вдосконалювати ІСТ
для нових поколінь.
Отже, сучасний світ просто неможливий без ІСТ, адже з ними набагато
легше та простіше жити.
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ХМАРНІ СЕРВІСИ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник
становлення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування
соціокультурного середовища [2, с. 35]. Стрімкий розвиток інформаційних
технологій суттєво впливає на способи модернізації та оптимізації освітнього
процесу. Сьогодні для студента важливим є не якомога більший багаж знань,
а вміння використати ці знання на практиці.
При постійному збільшенні потоку інформації, потрібно навчитися
працювати з нею. Сучасне студентство є досить гнучким у плані оволодіння
різними способами навчання, які базуються на сучасних інформаційних
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технологіях, що дозволяють спростити процес навчання, зробити його
цікавішим для себе.
Реалізувати такі можливості дозволяють хмарні технології. Наприклад,
сервіси для створення [1]:
 шкал часу (Dipity, Timerime, Timetoast, WhenInTime, FreeTimeline,
Ourstory, Capzles и т.д.);
 ментальних карт (MindMaps, Mind42, Xmind, DropMind, MindMeister,
Mindomo, Bubbl.us, SpiderScribe и т.д.);
 інфографіки (Creately.com, Easey.Lu, Visual.Lu, Draw.Lo).

Рисунок 1 – Засоби візуалізації навчального матеріалу
Вони є зручним засобом візуалізації та структуризації вивченого
матеріалу, представлення нових знань і розвитку логічного мислення.
Використання їх у навчальному процесі дозволяє ефективно обробляти та
запам'ятовувати інформацію, оскільки уявні образи сприймаються нашою
підсвідомістю так само «реально», як і події, що відбуваються в дійсності.
Впровадження методу карт знань, хмар слів та інтерактивних карт має
здійснюватися поетапно. Під час побудови інтелект-карти можна
застосовувати різні об’єкти: типи, види та кольори шрифтів, стрілки,
рисунки, схеми тощо.
Неодноразове складання карт знань сприятиме систематизації знань
студентів з предмету, високій якості засвоєного матеріалу, придбанням
навчально-дослідних і проектувальних умінь, необхідних для подальшого
запам’ятовування; підвищенню рівня якості знань; прояву пізнавальної
активності та інтересу до вивчення предмета.
Хмара слів виконує ту ж функцію, що і зміст в книзі - дає читачеві
можливість скласти загальне уявлення про зміст тексту, перш ніж
заглибитися в читання. Важливість кожного ключового слова (частота його
згадки) позначається в хмарі розміром шрифту і кольором.
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Серед величезного різноманіття сервісів останнім часом все більшої
популярності набувають сервіси створення інтерактивних плакатів.
Інтерактивний плакат - засіб надання інформації, здатний активно і
різноманітно реагувати на дії користувача. Саме тому інтерактивний плакат
не може являти собою статичну ілюстрацію, або набір мультимедійних
компонентів - він повинен забезпечувати взаємодію контенту (змісту
плаката) з користувачем. Інтерактивність забезпечується за допомогою
використання різних елементів: посилань, кнопок переходу, областей
текстового або цифрового введення тощо.
Нами було розроблено візуальне супроводження навчального матеріалу
з теми «Основні поняття теорії ймовірностей» [3] (Рис.1). Подання матеріалу
в такий спосіб підвищує інтерес до вивчення вищої математики, є зручним та
цікавим у користуванні, покращує ефективність сприйняття нових знань.
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ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СУСПІЛЬСТВО
Сучасний світ розвивається швидкими темпами, результати розвитку
неможливо зрозуміти, усвідомити швидкість змін, що відбуваються. Людина
постійно отримує нову інформацію, не завжди встигаючи обробляти її. Для
боротьби з цією проблемою був створений штучний інтелект (ШІ), який
розвивається сьогодні для поліпшення якості життя людства в області
медицини, енергетики, машинобудування і комп'ютерних технологій тощо.
Технологія штучного інтелекту постійно вдосконалюється, але вже створив
безліч проблем. Багато вчених і філософи передбачають можливі негативні
наслідки втілення в життя штучного розуму.
Метою штучного інтелекту є створення технічних систем, здатних
вирішувати завдання необчислювальних характеру і виконувати дії, що
вимагають переробленої змістовної інформації та вважаються прерогативою
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людського мозку. До числа таких завдань відносяться, наприклад, задачі на
доведення теорем, ігрові завдання (скажімо, при грі в шахи), завдання з
перекладу з однієї мови на іншу, з твору музики, розпізнаванню зорових
образів, вирішення складних творчих проблем науки та суспільної практики.
Однією з важливих задач штучного інтелекту є створення інтелектуальних
роботів, здатних автономно здійснювати операції по досягненню цілей,
поставлених людиною, і вносити корективи в свої дії.
Проблема, яка послужила основою статті, є проблемою ідентифікації
штучного розуму в етичних і моральних нормах, відповідним людським, а
також проблема впливу штучного інтелекту, який перевершує живий мозок.
Штучний інтелект матиме змогу поводити себе як людський за звичних умов.
Ця ідея є узагальненим підходом тесту Тюрінга, який стверджує, що машина
стане розумною тоді, коли буде спроможна підтримувати діалог з людиною,
а людина, у свою чергу, не зможе зрозуміти, що розмовляє з машиною
(діалог ведеться переписуванням) [1].
Вчені з Технологічного інституту Джорджії розробили роботів зі
штучним інтелектом, здатних обманювати та брехати. Дослідницька група
під керівництвом професора Рональда Аркіна сподівається, що їх роботів
зможуть використовувати військові в майбутньому. Після того як їх
дороблять, роботи зможуть виступати з військовими на поле бою. Вони
виступатимуть в якості охоронців, захищаючи боєприпаси від ворогів.
Правда, професор Аркін визнав, що є «значні етичні проблеми» щодо його
досліджень.
На даний момент в області штучного інтелекту спостерігається
залучення багатьох предметних областей, що мають скоріше практичне
ставлення до ШІ, а не фундаментальне. Багато підходи були випробувані, але
до створення штучного інтелекту, що його одна дослідницька група поки так
і не підійшла.
Багато вчених вважають, що створення систем штучного інтелекту
поставить під загрозу існування людства в цілому. Вони відзначають, що в
недалекому майбутньому штучні машини будуть самовдосконалюватися, і їх
швидкий розвиток неможливо буде зупинити. Технології зможуть
перевершити людину, вони будуть керувати науковими дослідженнями,
розробкою зброї, підрахунками на фінансових ринках. Все це призведе до
невидимих раніше проблем: збільшення кількості безробітних, втрати у
людей почуття власної унікальності, можливо, навіть кінця людської раси.
Повною мірою усунути ризики штучного інтелекту неможливо, однак,
люди можуть контролювати цей процес. Головним є те, щоб лідери фахівців
з наукових технологій і політичні представники зрозуміли важливість даної
проблеми. Тільки громадська і політична дискусія зможуть усунути
можливість появи негативних наслідків. Перевірка рівня безпеки та
дотримання всіх якісних стандартів допоможуть уникнути негативних
наслідків. Однак все це має відбуватися таким чином, щоб не заважати
розвитку людства і появи інноваційних технологій.
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Думки про штучний інтелект сильно розрізняються. І хоч заведено
вважати, що він принесе нам неминучу загибель, сотні вчених по всьому
світу не перестають намагатися його винайти. Що ж, спробуємо розібрати які
недоліки й переваги є у штучного інтелекту.
Недоліки штучного інтелекту:
1. Перший мінус - збій. Перекладаючи безліч складних завдань на
штучний інтелект не варто забувати, що будь-яка машина може давати збій.
Невелика помилка в обчисленнях може зробити величезну кількість
послідовних проблем. Також це може привести до втрати важливих даних,
що підлягають обробці машиною.
2. Другий мінус – розбіжність. Постійне вдосконалення логічних
процесів може відокремити ШІ від людства. Агресивна дія однієї держави
здатне викликати небезпечні та непередбачувані наслідки. Контроль всіх
виробництв і пристроїв ставить людину перед лицем потенційної загрози.
3. Третій мінус - заміна. У міру того як штучний інтелект стане
замінювати людину в різних сферах, все більше людей залишаться без
роботи. Ступінь заміни людської праці на роботизований інтелект ще важко
уявити, але наслідки не будуть на користь звичайних людей.
Переваги штучного інтелекту:
1. Перший плюс - вивчення. Штучний розум краще підходить для
різного роду механічної діяльності. Безпечне вивчення космосу, глибин
океану або земного ядра не по силі людині чи звичайній машині. Будь-які
експерименти та випробування за допомогою штучного інтелекту будуть
відбуватися куди швидше і дешевше, ніж це може зробити людина.
2. Другий плюс - робота. Зараз жодне виробництва світу не є повністю
автоматичним, оскільки машина не здатна оцінити результат своїх дій.
Штучний розум може не тільки без праці управляти сотнями заводів по
всьому світу, одночасно без зупинок, але ще і перевіряти оцінку якості. Це
дозволить здешевити виробництво. Також можна буде налагодити роботу на
шкідливих і небезпечних об'єктах, де велика смертність і травмованість.
Практично все, що ви чуєте про штучний інтелект сьогодні, відбувається
завдяки глибокому навчанню. Ця категорія алгоритмів працює зі
статистикою, щоб знайти закономірності в даних, і показати себе
надзвичайно потужною в імітації людських навичок, таких як наша здатність
бачити й чути. У дуже вузькому ступені вона навіть може наслідувати нашу
здатність міркувати. Такі алгоритми підтримують роботу пошуку Google,
новинної стрічки Facebook, механізм рекомендацій Netflix, а також
формують такі галузі, як охорона здоров'я та освіта.
В даний час розрізняють два основні підходи до моделювання штучного
інтелекту: машинний інтелект, що полягає в строгому завданні результату
функціонування, і штучний розум, спрямований на моделювання
внутрішньої структури системи [2]. Основою якої є вивчення механізмів
природного мислення та аналіз даних про способи формування розумного
поведінки людини створити основу для побудови систем ШІ, причому
побудова повинна здійснюватися насамперед як моделювання, відтворення
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технічними засобами принципів і конкретних особливостей функціонування
біологічних об'єктів [3].
Таким чином, продукт інтелектуальної діяльності людини, вивчає його
структуру, і прагне відтворити цей продукт засобами сучасної техніки.
Моделювання систем машинного інтелекту досягається шляхом
використання законів формальної логіки, теорії множин, графів, семантичних
мереж та інших досягнень науки в області дискретних обчислень [4].
Деякі дослідники припускають інший результат війни між роботами й
людьми. Завершенням вони вважають мирне співіснування До того, як ШІ
почне керувати всіма процесами на землі, людство знайде шляхи, за
допомогою яких можна взаємодіяти з ним.
Великим плюсом людини в цьому питанні є той факт, що всім цим
процесом вона зможе управляти. Серйозних досліджень з даного питання ще
немає, тому необхідно сприяти появі спеціальних дослідницьких інститутів з
вивчення машинного інтелекту і життя в майбутньому. Чи можна буде
управляти повністю всіма процесами розвитку штучного інтелекту, покаже
лише час.
Отже, штучний інтелект - це все ще щось нове, що часто залишається
незрозумілим або недостатньо вивченим. Але в майбутньому він стане
настільки звичним і буденним, що ми перестанемо його помічати. Напевно,
головне сьогоднішнє завдання - дозволити технологіям розвиватися і не
гальмувати цей процес. Зрештою стане штучний інтелект загрозою або
помічником, залежить тільки від нас.
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КОНТРОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У сучасному інформатизованому світі панування над інформаційним
простором стає визначальним. Гнучкість інформаційної зброї, її
різноманітність, багатофункціональність, здатність поєднувати в собі різні
типи впливу, різноманітно і привабливо дозволяють використовувати її на
різних рівнях і в різних середовищах: для зміцнення влади, зручності
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управління, перерозподілу суспільної уваги й обробки її в потрібному
напрямку [1].
За допомогою інформаційних технологій змінилися тактики ведення
військових і інших конфліктів. Інформація та дезінформація в залежності від
того в чиїх руках і з якою метою застосовується, перетворюється на
небезпечну зброю. Вплив за допомогою інформації на свідомість людини є
значним.
На більш ранньому етапі свого розвитку, інформаційна війна виступала
допоміжним елементом поряд зі збройним конфліктом, метою якої була
деморалізація противника з подальшим спрощенням захоплення територій.
На даний момент інформаційна війна займає чільну позицію у світі. У будьякі часи завжди цінувалося вміння зібрати важливу інформацію та
використати її у корисних цілях.
У сучасному світі виникає необхідність в захисті національних ресурсів
і секретності інформаційного обміну між ресурсами, оскільки ця інформація
зможе спровокувати конфлікти політичного й економічного характеру між
державами, що може призвести до негативних наслідків міжнародних
відносин. Багато державних систем управління стали інформаційно
залежними. Будь-який збій в стандартній роботі комп'ютерних систем і
телевізійних комунікацій може завдати непоправної шкоди в енергетичній і
фінансовій сфері. Зберігати конфіденційну інформацію стає все складніше, у
зв'язку з тим, що обсяг генерованої інформації безперервно збільшується.
Ніхто не зможе гарантувати збереження особистих даних. Промислове
шпигунство та різні види розвідувальних служб активно використовують
сучасні цифрові технології для викрадення запатентованої інформації та
збору даних про конкурента.
Інформаційна конфронтація між різними суспільними групами й
державами ставить перед собою мету заволодіти новими технологіями
впливу на суспільство. Психологічну інформаційну війну починають як
політичні партії, організації, так і терористи. Обидві ці групи ставлять перед
собою мету підкорити собі визнання та особисту позицію людини, щоб
надалі люди думали та діяли на користь цих груп. Організації, які мають таку
мету, впливають на свідомість людини за допомогою логіки, раціональних
міркувань і переконань. Для обробки свідомості людини використовують в
малих кількостях правдиву інформацію, що створює цілу піраміду в істинно
помилковій структурі.
Ця структура дозволяє при впровадженні замінити цілісне сприйняття з
помилковими й перекрученими поглядами. Імовірність того, що обман
розкриється - існує, але на той час ця поведінка буде сприйматися
суспільством як необхідна або вимушене. Інформаційна війна дозволяє
управляти людьми, але тільки якщо суспільство піддається впливу цієї
інформації. Варто розглянути динаміку прогресу в свідомості суспільства.
Багато країн тестують своє населення за допомогою різних опитувань,
зустрічей з політичними діячами та з'ясовують особисту думку у різних груп
населення. Вся зібрана інформація дозволяє в майбутньому політичним або
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іншим діячам вносити корективи в пропаганду і налаштовувати на певну
хвилю всі групи населення.
В інформаційній боротьбі за вплив на свідомість людини
використовують електромагнітні та акустичні поля, направляючи їх на
людей, що знаходяться в обмеженому просторі. Спостереження показали, що
це в значній мірі змінює їх свідомість. Автоматизація суспільства перетворює
людей в скупчення байдужих, які перестають що-небудь відчувати та
реагувати. Інформаційна зброя безпосередньо завдає шкоди живій силі
противника. Однак інформаційна зброя може непрямим чином вивести з ладу
окремі компоненти або всю технологічну систему противника, що, у свою
чергу, принесе шкоду живій силі противника. Наприклад, вивести з ладу
технологічну систему можна за допомогою впровадження в неї подальшого
"вибуху логічної бомби", а якщо ця технологічна система є підсистемою
протипожежної безпеки та заблокована, то тоді ймовірні наслідки очевидні.
Якщо ж буде виведена з ладу система управління, наприклад, повітряним
транспортом, то тоді людські жертви майже неминучі [2].
Найбільш вагомий інформаційний вплив у світі сьогодні мають
високорозвинені індустріальні країни, решта ж країн можуть стати жертвами
такого впливу і втратити свою суверенність. Під такою загрозою сьогодні
знаходиться й Україна. Можливість ведення інформаційної війни та
застосування інформаційної зброї проти України особливо посилюється
тепер, коли з’явилися необмежені можливості запозичення закордонних
інформаційних технологій, різних технологічних засобів і програмного
забезпечення,
нетрадиційних
каналів
впливу
інформації
та
несанкціонованого доступу до неї, полегшення умов ведення технологічної
розвідки, розширення оперативних можливостей контролю території
України, виникнення електронного тероризму [3].
Отже, інформація повинна бути подана так, щоб привернути увагу,
зачепити емоції, зацікавити. У свою чергу, розвивається і сама наука про
інформацію, розробляються технологічні основи її моделювання,
досліджуються геотехнологічні особливості людського інтелекту, вивчається
технологія інформаційного впливу (особливо використання сигналів,
кольору, звуків як основної інформації). При цьому будь-яка інформаційна
війна залишається війною програм, які розуміються не тільки в
вузькоспеціальному сенсі, а й у широкому, загальнокультурному.
На закінчення можна зробити висновок, що всупереч поширеним
уявленням про те, ніби ідеології втрачають своє колишнє значення в умовах
сучасного суспільства, реально ситуація виявляється іншою, бо, по-перше,
багато понять, які претендують на науковість, насправді є ідеологічними:
такий, зокрема, сам термін «демократія» [4]. По-друге, зростання технічної та
інформаційної озброєності суспільства, що стає все більш масовим, робить
проблему ідеології як ніколи актуальною, бо це проблема змісту духовного
простору. І, по-третє, саме в духовному просторі, в просторі формування
буде відбуватися найбільш напружена інформаційна війна, бо тут будуть
визначатися зміст і вигляд майбутньої глобальної наддержави.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА
В даний час перед багатьма українськими підприємствами стоїть
проблема ліцензійного програмного забезпечення. Через високу вартість
ліцензії на використання програмного продукту вони вимушені шукати
альтернативні програмні забезпечення (ПЗ).
В Україні це стає більш популярним, оскільки часто під вільним ПЗ
розуміють безкоштовне ПЗ. Однак безкоштовне програмне забезпечення має
на увазі тільки доступність програм для загального використання, критики та
поліпшення, але ніяк не обумовлює пов'язані з поширенням програм грошові
відносини, в тому числі безкоштовність [1].
Відповідно до законодавства більшості країн програмний продукт і його
вихідний код за замовчуванням охороняються авторським правом, яке дає
автору або іншому правовласнику повну владу над поширенням і зміною
програми, навіть в разі загальнодоступності результат ного коду. Вільною є
така програмна система, щодо якої користувач має чотири свободи:
запускати, вивчати, поширювати і покращувати програму. Щоб програмне
забезпечення стало вільним, його правовласники повинні дати користувачеві
всі чотири свободи дій. Це досягається шляхом випуску вихідного коду ПЗ
під однією з ліцензій, званих вільними. При цьому автор програми зберігає
свої авторські права, і жоден користувач не має права, модифікувавши вільну
програму, поширювати її без дотримання всіх принципів вільного ПЗ. Таким
чином, не можна модифікацію вільної програми зробити невільною.
Найбільш поширеною ліцензією на вільне програмне забезпечення є
GNU GPL (General Public License (Універсальна загальнодоступна ліцензія)
GNU) або Відкрите ліцензійну угоду GNU. GNU - це рекурсивна абревіатура
для «GNU's NotUNIX» («GNU - НЕ UNIX»). Головною спонсорує
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організацією проекту GNU є фонд вільного ПЗ (Free Software Foundation FSF). FSF був заснований у 80-х роках XX століття співробітником
лабораторії штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту
Річардом Столлманом, який продовжував розвивати Lisp-машини навіть
після їх комерціалізації. Основна ціль FSF - розвиток ПЗ, процес розробки
якого завжди буде гарантовано відкритим, а вихідні тексти - завжди
доступними[2].
В даний час, крім GPL, існують інші ліцензії, під якими може
поширюватися вільне програмне забезпечення. Найвідоміша них - BSD. Вона
відрізняється від GPL тим, що на підставі вільного ПЗ, розповсюджуваного
під цією ліцензією їй, можна виробляти невільні модифікації. BSD та інші
ліцензії залишатимуться ліцензіями на вільне ПЗ до тих пір, поки вони
відповідають принципам вільного програмного забезпечення та умов FSF.
Говорячи про вільне програмне забезпечення, не можна не згадати про
відкриті системи. Ці дві категорії програмних продуктів дуже схожі між
собою, проте між ними існують певні відмінності. У відкритому ПЗ головним
є саме доступність вихідних кодів для користувача, при цьому на відміну від
вільних ліцензій кінцевий користувач може не мати прав на поширення і
модифікацію програми.
Ліцензія відкритих програм називається OpenSource - це торгова марка
організації Open Source Initiative. Для винесення рішення, чи може ліцензія
називатися OpenSource, спеціальний комітет використовує 10 положень,
заснованих на директора вах Debian для вільного програмного забезпечення.
Більшість цих директив написані одним з лідерів проекту Debian Брюсом
Перенс[1].
Вихідні тексти відкритих програм випускаються як суспільне надбання
або під вільними ліцензіями - такими, як GNU GPL або BSD. Вільна ліцензія
дозволяє використовувати вихідний код програми для своїх потреб з
мінімальними обмеженнями, що не суперечать визначенню OpenSource.
Таким обмеженням може бути вимога посилатися на попередніх творців або
зберігати доступність вихідних кодів при подальшому поширенні того ж
самого або модифікованого відкритого продукту. Тому більшість відкритих
програм є одночасно вільними, і навпаки, оскільки визначення цих груп
програмних продуктів близькі, а більша частина ліцензій відповідає обох
напрямках.
Основною умовою існування вільного і відкритого ПЗ є не ліцензія, а
люди, які готові безкоштовно ділитися кодами своїх програм і
вдосконалювати чужі. Крім того, не які солідні корпорації (наприклад, Intel
або IBM) підтримують проекти по розробці вільного програмного
забезпечення та оплачують працю людей які працюють у цих проектах.
Проаналізувавши основні запити на функціональність програмного
зебезпечення для домашнього та навчального використання, автори
здійснили пошук альтернатив платному ПЗ для операційних систем (ОС)
сімейства Windows (див. табл. 1).
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В результаті були знайдені, апробовані і впроваджені в навчальний
процес багато програмні продукти, а також створено сайт
http://soft.modsite.net, присвячений цьому напрямку. На сайті представлені не
тільки описи та зображення програм, але і дистрибутиви для завантаження і
поради по встановленню та налагодженню.
При створенні цього сайту були використані тільки ліцензійні, вільні та
безкоштовні програмні продукти: все малюнки виконані у вільному
растровому графічному редакторі Gimp, написання java скриптів і верстка
html коду вироблені в зручному текстовому редакторі з підтримкою майже
всіх мов програмування PsPAD, налагодження та перевірка здійснювалися з
допомогою потужного вільного кросплатформеного широко відомого
браузера Mazilla Firefox та його корисного інструменту «Розумний DOM»[3].
Таблиця 1 – Безкоштовні аналоги найбільш популярних додатків
(для ОС родини Windows)
Безкоштовні аналоги найбільш популярних додатків
(для ОС родини Windows)
Призначення
Платні програми
Безкоштовні аналоги
Віддалене адміністрування
Radmin
UltraVNC
Чистка реєстру
PowerTools (RegCleaner)
CCleaner
Nod32, Kaspersky Anti-virus,
ClamWin Free Antivirus,
Антивіруси
Norton Anti-virus
RemoveIT
Архіватори
WinRar
7-Zip, IZArc
Тривимірна графіка та
3D Studio Max
Blender
анімація
Офісні програми
MS Office
OpenOffice.org
Текстові редактори
Aditor
PsPAD, Notepad++
Файловий менеджер
Total Comander
Far
Растрова графіка
Adobe Photoshop
Gimp

В даний час існує багато альтернативних безкоштовних ПЗ зі зручним та
інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом, орієнтованим на користувача,
який звик працювати з продуктами сімейства Windows. Серед них найбільш
популярними є різні UNIX подібні дистрибутиви Linux: KUbuntu, ASP,
Zenwalk, SimplyMEPIS, Fedora, Mandriva, Mint, Gentoo. Як правило, ці
дистрибутиви містять не тільки саму ОС, але і базовий набір офісних
програм - текстові, табличні і графічні редактори, архіватори, файлові
менеджери, калькулятори, утиліти для роботи з периферійними пристроями
та різні драйвера.
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ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСІВ 2.0
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник
становлення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування
соціокультурного середовища [2, с. 35]. Вона щодня зазнає суттєвих змін під
впливом нових інформаційних технологій. Сучасні можливості щодо роботи
з інформаційними ресурсами окреслюють нові проблеми, які повязані з
умінням і бажанням людини дістати потрібну інформацію і ефективно її
використати. Зокрема, у навчальному процесі.
Останнім часом значної популярності набуло використання різного роду
Web-сервісів другого покоління. Вони є простими у використанні за рахунок
зручного інтерфейсу, що не потребує значних зусиль та здібностей, і сприяє
спрощенню вивчення та опрацювання навчальної інформації. Їх
використання дозволяє спростити процес здобуття знань, зробити його
значно легшим і цікавішим. Використання Web-сервісів здійснює
позитивний вплив на розумові здібності, сприяє розвитку творчого та
критичного мислення, розвиває уміння працювати в команді тощо.
Характерною ознакою Web-сервісів 2.0 є можливість здійснювати обмін
Web-ресурсами за рахунок завантаження власної інформації та накопичення і
перегляду існуючих матеріалів. Така соціальна взаємодія сприяє економії
часу під час розробки та впровадження певних навчальних продуктів (тестів,
плакатів, демонстративних матеріалів тощо).
Надамо коротку характеристику згаданих сервісів, які можна
використати для опрацювання інформації [1]:
- віртуальні дошки – це мережевий ресурс, який розкриває можливості
для організації та поєднання документів, зображень та інших матеріалів на
одному майданчику (FlockDraw, WikiWall, Popplet, Writeboard, Vyew та
інші);
- інформери та органайзери – це графічні або текстові матеріали, що
призначені для дізнання інформації, що є популярною на даний момент і яка
змінюється автоматично (Dreams Board, Mooscle, Lino It, Springpad та інші);
- вебінари – це організація семінарів, тренінгів та конференцій в режимі
он-лайн (Tinychat, Buzzumi, Quatla, Speakplace та інші);
- шкали часу – це метод подання інформації, яка дає можливість
досліджувати певні елементи у встановленому часі (Dipity, Timerime,
Timetoast та інші);
- ментальні карти – це подання інформації в графічному вигляді, яка
певним чином упорядкована та систематизована (Mind 42, Mindomo, Xmind,
DropMind та інші);
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- блоги – це своєрідний спосіб додавання інформації та записів у мережу
Інтернет (Livejournal, Blogger, Blogsта інші).
За допомогою вищезазначених сервісів потрібну інформацію можна
подати та організувати у найбільш зручний спосіб. Саме тому Web-сервіси
стають пріоритетним напрямом у розвитку мережі Інтернет. Як наслідок –
отримують значне поширення та використання у навчальному процесі. Їм
притаманні такі властивості як: «колективний розум» - де усі користувачі
можуть створювати та реалізовувати спільні проекти, соціалізація – де
використання Web-сервісів можливе для кожного, фолксономія – де
здійснюється розподіл даних по категоріях і т.д.
Важливим моментом сервісів 2.0 виступає перегляд пріоритетів та зміна
погляду у використанні технологій для опрацювання необхідних даних.
Концепція цих сервісів залежна від діяльності користувачів, що робить
ресурси більш інтерактивними і надає користувачеві можливість
самовираження. Але найбільшою перевагою є те, що вони допомагають
спростити сприйняття інформації та візуалізувати її найкращим чином.
Недоліком сервісів є вразливість конфіденційних даних користувачів та
залежність якості роботи сервісів від сторонніх сайтів.

Рисунок 1 – Приклади опрацювання інформації
На рисунку 1 нами запропоновано спосіб використання Web-сервісів для
подання математичної інформації [3]. Комплексне використання існуючих
сервісів спрощує сприйняття та забезпечує накопичення нових знань.
Засобом класифікації навчальної інформації є ментальна карта (карта знань).
Під час перегляду карти знань у людини спрацьовує ділянка мозку, яка
створює зоровий образ і зображення залишається в пам’яті. Доповненням до
ментальної карти може стати побудова хмари слів чи інтерактивного плакату,
які міститимуть основні поняття теми.
Таким чином, ми розглянули існуючі Web-сервіси для опрацювання
інформації на прикладі вивчення та візуалізації математичних даних. Іх
використання не є складним, а навпаки доступним кожному, кого цікавлять
сучасні тенденції отримання нових знань.
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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій в світі та поява Інтернету
призвела до обігу персональних даних, що виходять на новий рівень
розвитку. Сьогодні Інтернет відіграє важливу роль у житті будь-якої людини.
Він є необмеженим ресурсом, який призначений і для навчання, і для роботи
і навіть для відпочинку, а також способом зберігання інформації та обміну
даними. Інтернет становить собою нескінчену платформу для розміщення
інформаційних потоків та ресурсів, таких як гіпертекстові документи
Всесвітньої павутини World Wide Web, що пов’язані між собою
гіперпосиланням [1, с. 27].
Актуальність проблеми щодо захисту власних даних в Інтернеті набуває
щодня все більшого розвитку. Мільйони людей, які мають доступ до світової
мережі, стикаються з питанням як захистити персональні дані, не маючи на
нього відповіді. Кожний потенціальний користувач Інтернет в будь-який час
може стати жертвою власної необачності не необізнаності.
Саме тому це питання впродовж декількох десятків років цікавить і
хвилює багатьох науковців по всьому світу, адже ця проблема не є
локальною, а навпаки досягає глобальних меж. Відповідь на нього
намагалися розкрити у свої працях такі вітчизняні науковці як В. Ліпкан,
Р. Калюжний, Т. Костецька, О. Кохановська, А. Марущак, А. Новицький,
Н. Співак, А. Тунік, І. Усенко, К. Цьомик, М. Щербатюк. Між ними ходила
думка, що персональні дані повинні бути диференційовані на дані загального
характеру та особливо вразливі дані для того, щоб рівень захисту був також
відповідно поділений. Але насамперед це потрібно донести до людей, які
наражаються на цю загрозу, адже кожний повинен розуміти настільки ця
тема є важливою у наш час.
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Метою роботи є аналіз основних аспектів безпечного використання
мережі Інтернет, особливостей обробки персональних даних відповідно до
законодавства та заходів попередження несанкційованого доступу до них.
Адже саме за володінням нашими даними здійснюються зловмисна
маніпуляція, що призводить до впливу на нас, насамперед як на споживача.
Очевидно, що користування Інтернетом є великою перевагою, і наше
життя неможливе без його наявності, проте існує і безліч небезпек. За
допомогою мережі Інтернет доступ та обмін інформацією, що включає в себе
особисті дані, здійснюється швидко і легко. Щоразу, коли ми відвідуємо вебсайти, реєструємось, вказуємо власну
електронну адресу або ж
опубліковуємо зображення чи інформацію в соціальних мережах,
залишаються так званні цифрові сліди [2]. В мережі за допомогою цих слідів
можна ідентифікувати користувача, відновити певні видалені файли і тд. З
часом все це може бути використане без згоди користувача. Досить частим
явищем із розвитком засобів інформації та комунікаційних систем є передача
персональних даних, їх обробка та незаконний збір.
Звернувшись до статистичних даних, можна побачити що майже 80 %
компаній отримують фінансові збитки
саме через використання
конфіденційних даних зловмисниками у власних цілях [3]. Тому
конфіденційність та захист даних в наш час є широкою темою для дискусії.
Це сприяло до виникнення та прийняття нових проектів, що стосується саме
електронної безпеки. Для цього був створений Закон України «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України» [4]. Основним завданням цього
закону є створення системи кібербезпеки. Ця система має на меті сприяти
захисту даних суспільства та держави. Згідно з Конституцією не
допускається втручання в особисте життя, зберігання, використання та
поширення персональних даних про людину без її власної згоди.
Проте кожний користувач повинен сам дбати про свою безпеку в
мережі, дотримуючись певних правил та вимог [3] :
1. Потрібно стежити за інформацією, яка пересилається і хто є
відправником.
2. Не вказувати важливу інформацію на сайтах, які не надають угоду про
обробку персональних даних.
3. Уважно перевіряти вказані угоди про обробку персональних даних,
які піддаються обробці на сайтах, що потребують.
4. Створювати складні паролі, які важко запам’ятовуються при
візуальному перегляді.
5. Використовувати двофакторну аутентифікацію підтвердженні входу.
6. Бути обережними з громадськими безкоштовними Wi-Fi.
Із поширенням інформаційного простору збільшились можливості
людей, але разом з цим і з’явилися нові загрози. Зберігання власних паролів,
фінансової та особистої інформації в безпеці та захисті є пріоритетом для
кожного користувача мережі Інтернет. Проаналізувавши вищезгадані
правила, людина має зрозуміти важливість даної теми. Ми часто здійснюємо
дії в мережі, не думаючи про їх наслідки, адже часто просто не знаємо про
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них. Захист персональних даних, насамперед повинен здійснюватися
особисто людиною, тому що вона відповідає за себе і за свої дії, будучи як і в
реальному світі так і у віртуальному.
Таким чином, ми дослідили, що донести до людей важливість захисту
персональних даних в мережі Інтернет є одною із нагальних задач нашого
часу. Необхідно розуміти, що в умовах стрімкого розвитку інформаційних
технологій та Інтернет-можливостей збільшується і кількість загроз та
небезпек. Інформаційне суспільство не повинно бути відділеним від
реального світу. Саме тому розвиток захисту даних повинен стояти в
пріоритеті і користувача мережі і держави в цілому, адже це насамперед її
зобов’язання перед громадянами. Тому слід більше приділяти цьому увагу та
здійснювати дії аби запобігти шкоди. Проаналізувавши вище згадані правила
та вимоги користуванням мережею Інтернет, можна зрозуміти, що захистити
власні данні не так і складно, а потрібно бути більш уважними та
обережними.
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СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Використання обчислювальних систем в страховій діяльності
забезпечує підвищення ефективності роботи. Для подальшого аналізу було
доречно обрати модуль «Асистанс» системи «Галактика. Страхування»,
що дозволяє здійснити планування і контроль виконання всього комплексу
необхідних заходів щодо організації надання необхідної допомоги
страхувальникам при настанні страхових подій. За допомогою Project Expert
[1], побудована імітаційна фінансова модель підприємства як до, так і після
впровадження програмного продукту «Галактика. Страхування».
На основі аналізу основних фінансових показників імітаційної моделі
можна зробити висновок, що впровадження додаткового модуля дає
позитивний ефект на діяльність компанії. Внаслідок чого, було зменшено
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період окупності проекту, про що говорить звіт про ефективність
інвестування (рис. 1):

Рисунок 1 – Звіт про ефективність інвестування
Модуль «Асистанс» внаслідок автоматизації необхідних функцій дав
можливість зменшити витрати на персонал. Отже, в результаті створення
імітаційної моделі, в організаційній структурі страхової компанії «ОРАНТА»
відбулись зміни (рис.2) [2].
Рада
директорів
Головний
виконавчий
директор

Відділ страхування

Підрозділ
страхування

Виконавчий
відділ

Фінансовий
відділ

Секретаріат
Бухгалтерія
Канцелярія

Генеральне агентство

Відділ кадрів

Підрозділ
маркетингу

Відділ
інформаційного
забезпечення та
безпеки

Фінансовий
департамент

Департамент
контролю та
розрахунків

Юридичний відділ

Рисунок 2 – Оновлена організаційна структура НАСК«ОРАНТА»
Отже, річний економічний ефект від впровадження модуля
становить [3]:
108 000 грн. * 12 = 1 296 000 грн.
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Чистий прибуток підприємства збільшено на
3 283 422 - 368 852 = 2 914 570 грн.
Прогнозований баланс готівкових коштів збільшився на
37 714 924 - 26 644 924 = 11 070 000 грн.
Період окупності зменшено на 1 місяць.
Отже,
впровадження додаткового модуля для автоматизації
необхідних функцій дає значний економічний ефект і цілком себе
виправдовує.
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Протягом останніх десятиліть теорія і практика економічної сфери все
частіше спирається на використання ймовірнісних методів, які є основою
моделювання і дослідження економічних процесів [1, c.233].
Опанування теорією ймовірностей викликає у студентів певні труднощі,
які пов’язані з розумінням основних понять і методів науки та застосуванням
їх для розв’язування практичних задач. Одним із шляхів вирішення цієї
проблеми є використання у процесі навчання інноваційних технологій, які
відповідають новим життєвим реаліям та базуються на психологічних
спостереженнях [2, c.35].
Відомо, що 90% інформації людина сприймає через зоровий канал. Тому
візуалізація навчальної інформації не втрачає своєї актуальності. Сьогодні в
освітянській галузі існує ряд засобів для реалізації цього завдання, які
базуються на інформаційних технологіях: ментальна карта, хмара слів,
презентація, відео, інтерактивний плакат, інтерактивна стрічка часу. І всі
вони мають психологічне підґрунтя, адже колір, форма фігури, акцентування
уваги на об’єкті тощо впливають на спосіб сприйняття інформації.
Ментальна карта в цьому випадку найкращий вибір. Додаючи
різноманітні кольори легко поєднати ідеї та порівняти теми окремих ланок.
Такі прийоми стимулюють діяльність правої півкулі головного мозку
людини, що означає залучення значно більшої кількості розумових ресурсів,
ніж при традиційному засвоєнні, і приводить до ефективних результатів. Так,
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наприклад, червоний символізує активність, впевненість, а зелений – спокій,
гармонію.
Ментальна карта побудована на принципі «радіантного мислення»,
тобто на асоціаціях. В центрі кожної карти розміщують тему, від якої
розходяться гілки – ланки і так далі. При цьому до основних понять можна
підкріпити зображення. Складання ментальних карт «вмикає» просторову
уяву та просторово-образне бачення даної теми.
Цей метод можна застосовувати в різних сферах діяльності, зокрема в
математиці це надзвичайно ефективно, за рахунок зручної техніки
візуалізації інформації. Математичний матеріал за своєю специфікою є
складним та ємким, тому людям з гуманітарними вподобаннями важко
сприймати різні формули та об’ємні теореми. Тут і приходить на допомогу
ментальна карта, коли одразу при першому погляді здатен осягнути всю суть
проблеми та сконцентруватись на окремих аспектах. Вони можуть бути
застосовані до будь-яких видів завдань та мають на меті привернути увагу
студента різного віку до творчого мислення й ефективного засвоєння
матеріалу. Зазвичай, у процесі вивчення математичного матеріалу, ментальні
карти використовують для запису даних, сортування формул, короткого
запису теорем, означень, зауважень, властивостей тощо, які складно
запам'ятовуються. В процесі підготовки матеріалу з даної дисципліни кожен
має можливість на експрес підготовку, використовуючи карту знань, яка
унаочнює інформацію та значно скорочує час на підготовку.
Саме цим ми скористались під час вивчення повторних незалежних
випробувань за схемою Бернуллі. Ця тема містить громіздкі теореми та
формули, тому, щоб не перевантажувати інтерфейс карти, використовувалась
корисна функція «Нотатки», зміст якої полягає в приховуванні допоміжних
даних. Щоб їх переглянути, достатньо навести курсор на відповідний символ
(Рис. 1).

Рисунок 1 - Узагальнення математичних знань з використанням
ментальних карт
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Отже, ментальна карта – це зручний засіб для узагальнення знань не
тільки під час вивчення математики, а й інших дисциплін.
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РОЗВИТОК СМАРТФОНІВ В РОЗРІЗІ КОМПАНІЇ APPLE
Річ, без якої ми не уявляємо наше повсякденне життя, - це, безумовно,
смартфон. Прокидаючись, перше діло беремо його до рук та переглядаємо
новини у соціальних мережах. Для когось це необхідність викликана
роботою, для когось це вже автоматична звичка, сенс якої втрачається.
Та коли-небудь хтось міг уявити, що він буде саме таким і що ми (у
професійному значенні) будемо залежати від них?
10 років тому телефон з діагоналлю 5 дюймів був просто гігантом, зараз
спокійно ставляться до 7-дюймових екранів. Дійсність пішло далеко вперед,
та про це поговоримо пізніше.
Усі світові та навіть українські провідні компанії в більшості випадків
використовують пристрої фірми Apple: від архітекторів до дизайнерів та
фотографів, від блогерів до композиторів. В червні 2018р. сценаристи
опублікували одразу 4 відео, які розповідають про методи використання
ноутбуків MacBook. Ціллю було показати, що MacBook можна застосовувати
в будь-якій сфері.
Метою даної роботи є аналіз та дослідження технологічного розвитку та
змін тендецій щодо вдосконалення ряду мобільних гаджетів одного з
провідних провайдерів.
Щоб краще зрозуміти концепцію iPhone, згадаємо історію моделей цих
смартфонів.
Перший Iphone з'явився в 2007 році. Він був представлений як Ipod з
широким екраном, з яким можна взаємодіяти за допомогою сенсору, а не
кнопок. В цілому це був мобільний телефон з виходом в Інтернет. Iphone 2G
був моделю GSM та диктував майбутнє форм-фактора, окрім останніх років.
Вийшовши на ринок, його прозвали “телефоном Ісуса", тому що люди були
вражені його можливостями. Було три конфігурації: 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб.
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Наступного року відбувся реліз другого Iphone з революційним
сервісом – Apple Store. Подальші версії все вдосконалювалися та мали нові
різні можливості, що викликали захоплення у людей, що взагалі існують такі:
фронтальна камера, асистент Siri, хмарне сховище iCloud, Touch D, чіп NFC,
3D Touch.
iPhone SE (2016 рік), який досі користується попитом на ринку
(нещодавно був знову представлений на офіційному сайті Apple та був
розкуплений за лічені години), є поєднанням зручного форм-фактору з
4-дюймовим дисплеєм, високих характеристик та приємливої ціни.
З випуском iPhone 7 компанія відмовляється від автоматичної кнопки
Home та 3,5-міліметрового джека під вихід навушників, що викликало
незадоволення у споживачів. Apple призиває відмовитись від так званих
дротів та у 2016 році випускає Airpods. Досі не знайдений їм аналог, хоча
китайські бренди все намагаються повторити цей продукт за нижчу ціну. На
презентації в березні 2019 року анансовані Airpods 2.0 та «коврик" для
зарядки одразу трьох девайсів: Watch, iPhone, Airpods. iPhone 7 Plus отримав
подвійну камеру. Вперше обидві моделі отримали різні розміри дисплею.
Продовжуючи тендецію «без дротів", iPhone 8 і iPhone 8 Plus отримали
скляний корпус, що дозволяє користуватись бездротовою зарядкою, яку до
речі компанія не вкладає у комплектацію.
Звичайно, всі моделі смартфоні у ході своєї еволюції покращували свої
технічні характаристики. Рік у рік iPhone ставав найкращим телефоном на
ринку, камери відзначалися на ряду з професійними.
У 2017 на презентації разом з iPhone 8 і 8 Plus на честь 10-річного
ювілею компанія представила iPhone X з раніше не баченими можливостями,
взаємодією та дизайном. Мова йде про інноваційну технологію Face ID, яка
замінила Touch D, зникла навіть сенсорна кпопка Home, «говорити» з
телефоном треба було вчитися знову – за допомогою жестів й той самий
прямокутний вираз у екрані, що серед людей прозвали «чолкою". На думку
звичайних споживачів, головним неділоком – це його ціна, яка перевищувала
1000 дол. (якщо брати до уваги Україну, то це понад 1400 дол. на початку
продаж), естетичним – відсутність широкого вибору кольорів моделі (є
всього два кольори: білий та чорний), та були дискуції щодо вибору
конфігурації: або 64 Гб, або 256 Гб.
Логічним продовженням iPhone X є випуск iPhone XS, iPhone XRiPhone
XS Max. Звичайно, здійснені апгрейди нових моделей, але особливо нічим
iPhone XS не відрізняється від попередника. iPhone XR нагадує нам лінійку
телефонів 5С з надзвичайно широким спектром кольорів: червоний,
кораловий, жовтий, синій, чорний, білий. За аналогією 5С він є спрощеним
варіантом Х: з однією основною камерою, LCD екраном, іншим процесором.
Повернімося до “чолки". Довгий час на Apple нарікали, що вони не
змінюють дизайн iPhone, та коли вони представили iPhone X, по-перше, всі
здивувалися пропуску 9 в нумерації та, по-друге, не сприймали виріз в
екрані. Говорили про естетику та непристосованість ігор та додатків до
такого вирішення проблеми, а саме поєднання сенсора, що займає майже всю
площу дисплею, та розміщення спеціальних датчиків.
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Наперекір цьому, через деякий період відомі та “китайські бюджетні"
компанії почали використовувати цей прийом. Деякі, не погоджуючись з
цим, застосовують виріз-"каплю".
Смартфони iPhone на операційні системі IOS вийшов першим за телефон
від компанії Google на ОС Android. Тому інше бренди більшою чи меншою
мірою використовують технології та елементи дизайну від Apple.
Після випуску iPhone SE всі очікували виходу SE 2 через всі його
переваги. Але цього не відбудеться. Натомість існує лінійка XR, продажі якої
лідирують серед продовження Х.
Продажі останнього кварталу 2018 р. значно впали, порівнюючи з
попередніми. Політика «роби дорожче – продаси більше» більше не працює.
Корпорація зміщує фокус на стрімiнгові сервіси. Вже на презентації у березні
також будуть представлені Apple News, відеосервіс.
Аналітик Jafferies Тім О’Шірі вважає, що виробництво контента –
дороговартісний процес. Невідомо, чи відеосервіс буде конкурувати поряд з
Netflix та Amazon.
Уся логіка попередніх міркувань підводить до логічного підсумку, що в
будь-якому разі ця політика Apple – правильний підхід. Другий аспект, чому так
пізно почали займатися сервісами. Ходять легенди, Тім Кук ще в 2010 р. передрік
падіння продажів смартфонів через те, що люди перестануть їх оновлювати.
Цьогоріч на виставці MWC 2019 хайповим трендом були фолдсмартфони. В розгорнутому вигляді це такий собі планшет, в складеному –
цеглинка, «звичайний» телефон. Аналітики говорять, на даний час ця
технологія ще не пристосована до попиту на ринку. Чи звернеться Apple до
цієї технології? На мою думку, ні, бо існує Ipad, що, можливо, краще виконує
ті ж функції. Та як зазначено раніше, пріоритети поставлені зовсім інші.
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Усі ми щоденно користуємося соціальними мережами. І повсякчас,
гортаючи стрічку, бачимо рекомендовані дописи: рекламу або ж подібні
дописи, враховуючи теми які є цікавими. Кожен приємно вражений, коли не
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потрібно шукати схожі, але ніхто не цікавиться, як це все працює. Звичайно,
є противники, які приходять на платформу соціального нетворкінгу для
роботи, введення ділових справ, їм не має потреби.
Однією із соціальних мереж, які використовують прийом
запам’ятовування та відтворення схожих дописів, є Facebook. На цьому
прикладі ми розглянемо алгоритм його дії.
Алгоритм Facebook – це процес, який класифікує всі доступні
повідомлення, які можуть відображатися на стрічці новин користувача, на
основі того, наскільки ймовірно, що користувач матиме позитивну реакцію.
Сторінка новин та спосіб їх подання базується на таких чотирьох
факторах: список, сигнали, прогнози та оцінка.
За допомогою списку Facebook посилається на весь доступний матеріал,
будь то повідомлення від друзів, групи, до яких ви приєднались, вподобаний
контент.
Сигнал – це допоміжний засіб, який допомагає інсайдерам вибрати з
широкого ряду інформацію, яку необхідно вам представити. Для цього існує
перелік критеріїв:
− Коментарі та події щодо статусу фотографії особи
− Залучення до вмісту видавця, розміщеного друзями
− Спільний доступ до Messenger
− Відповіді на коментарі до відео
− Хто розмістив вміст
− Коли вона була розміщена
− Яка зараз година
− Технологія (який тип телефону, наскільки сильним є підключення до
Інтернету)
− Тип вмісту
− Середній час, витрачений на вміст
− Наскільки інформативним є посада
− Повнота профілю
Саме під час прогнозування Facebook використовує ваш профіль та
вашу історію взаємодії із соціальною мережею, щоб остаточно вирішити, що
вам запропонувати для перегляду.
Оцінка характеризує релевантність для користувача. Чим вище оцінка,
тим більша ймовірність того, що вона з'явиться в стрічці.
Очевидно, що цінність допису для кожної окремої людини буде різною,
посилаючись на з власних інтересів. Це означає, що за кадром відбувається
велика кількість операцій, які ви не в змозі побачити. Коли ви бачите
посилання на статтю або оновлення статуса певної людини, Facebook буде
використовувати ці дані в майбутньому, щоб постійно адаптувати вміст, який
ви бачите на платформі [1].
Рекламодавці, які прагнуть стати більш ефективними у своїй стратегії
змісту, виграють у своїй діяльності від базового розуміння алгоритму.
Розглянемо два приклади.
Ваш друг розміщує статтю про нову технологію, яка дозволяє кішкам
зрозуміти людський говір. Просто додайте власні думки до себе на сторінку,
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що ви дуже раді появі такої технології, завжди хотіли мати можливість
поговорити зі своєю кішкою. Це привабить увагу ваших друзів, вони
відреагують певним чином.
Ваш тато, який знає ваші інтереси, відправляє вам посилання на цю ж
саму статтю. Facebook, ймовірно, буде думати, що це те, з чим ви будете
взаємодіяти, тому тепер повідомлення вашого друга з’являється у верхній
частині вашої стрічки новин упродовж усього дня.
Інший випадок: сторінка, з якою ви не взаємодіяли доволі довгий час і
не мають жодних фотографій, розміщує повідомлення в блозі, в якому
йдеться про наймання нового IT-менеджера. З 8k підписників цієї групи
лише 10 осіб вподобають його. Безсумнівно, цей допис не з’явиться у вашій
стрічці.
По факту, якщо ви не маєте зацікавленої аудиторії, то велика
ймовірність, що переважна більшість ваших постів оминуть інших, і їх
побачуть лише ваші друзі [2].
Якщо ви хочете покращити свою соціальну продуктивність і розширити
свою спільноту, ви не хочете, щоб ваш вміст не загубився поміж інших
4,75 мільярдів частин контенту на Facebook щодня, 300+ мільйонів
завантажених щодня, 510000 коментарів за кожну хвилину, 293000 статусів
кожної хвилини.
Вище зазначена інформація не є доступною для масового користувача.
Мало хто насправді цікавиться принципами роботи підбирання
рекомендацій. Але з процесами глобалізації та над швидким розвитком
технологій, пояснення стає доступнішими.
Facebook впроваджує новітню функцію, яка дає змогу зрозуміти
алгоритми формування стрічки новин. Нова команда «Чому я бачу цей
допис?» дозволяє побачити, причини певної вибірки. Нова функція з’явиться
в мобільному доданку та на сайті з 2 травня поточного року.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СФЕРІ HORECA
Безумовно, сьогодні галузь HoReCa розвивається стрімкими темпами і
підприємці-ресторатори просто не мають права ігнорувати фактори, які
впливають на швидкість та якість роботи закладу. Ресторан – це живий
заклад, в якому загальну атмосферу задає привітний персонал, який добре
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орієнтується в меню, знає що i кому порекомендувати, в яких кожен гість –
особливий. В таких «живих» закладах вcі структури працюють злагоджено та
швидко, як механізм годинника. Як показує практика, заклад працює
професійніше, кожен працівник знає особливості діяльності кожного
елементу підприємства – кухні, зaлу, бaру, складів, бухгалтерії тощо. І саме
для того щоб досягти максимальної продуктивності, використовуються
інформаційні системи та технології.
Як зазначається на ресурсі Вікіпедії, інформаційна система – це
сукупність методів організаційних і технічних засобів для збереження та
обробки інформації [1].
За ДСТУ 2392-94, інформаційна система — комунікаційна система, що
забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації [2].
Що стосується інформаційних технологій, то це поєднання процесів в
інтересах її користувачів та методів, які ці користувачі використовують.
Варто зазначити, що за рівнем розвитку інформаційних технологій Україна
займає 56 місце серед інших країн світу. Згідно рейтингу, що проводився
минулого разу, Україна посіла 71 місце. Це гарний результат, що має
позитивний вплив на розвиток багатьох галузей, в тому числі HoReCa.
Вплив інформаційних технологій та систем на розвиток сфери HoReCa
величезний, тому що прямолінійно впливає на зростання ефективної роботи
як кожного закладу окремо, так і усієї сфери в цілому. Даний фактор впливає
на конкурентоздатність закладу на сучасному ринку. Використання
інформаційних технологій, які відбуваються в цілому комплексі
підприємстві, від поставки товару до розрахунку з гостем, зараз визначають
місце в загальному рейтензі. Організація успішного автоматизованого
інформаційного і технологічного управління - це основна позиція в
підвищенні економічної ефективності. Таким чином для швидкого і точного
контролю, цілісного та об’ємного аналізу існуючої ситуації, швидкого та
повного обслуговування клієнта, неминучим та незамінним стає
впровадження автоматизованих інформаційних систем [3].
У складі інформаційних технологій вітчизняних закладів сфери HoReCa
надзвичайно важливою є комплексна автоматизація абсолютно усіх процесів.
До прикладу, таких як бронювання, розрахунків із гостями, постачальниками,
різні операції, які виникають під час роботи з партнерами, конкурентами та
управління господарською діяльністю підприємства в цілому. Поки що
інформаційні технології використовуються переважно закордонного
виробництва, тому не всі вони адаптовані до умов українських умов ведення
бізнесу в сфері HoReCa, також вони коштують відносно дорожче. Саме тому
окремі заклади все частіше обирають розробки власних замовлених
технічних систем.
У галузi запрoваджeння iнформацiйних тeхнологiй і aвтoматизaції
управлiння сферою HoReCa Українa дeщо вiдстає. Але водночас є гарні
пeрcпективи рoзвитку в даному нaпрямi, ocкільки нa вітчизняному pинку є і
власні якісні cиcтеми aвтoматизації управлiння закладами, деякi з ниx власні повні рoзрoбки відчизняних підприємств. I саме тому вони найбiльш
приcтоcовані дo умoв українського ринку. А масовий прехід до використання
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наших сиcтем значнo підвищить конкурентоспроможнicть систем
автоматизації cфери HoReCa саме наших виробників.
Програмні продукти для HoReCa сьогодні дозволяють здійснювати все
більше операцій як для окремих, так і для мережевих підприємств будь-якої
концепції. Нормою вважається самостійна робота без бек-офісу, поєднання
різних форм обслуговування, графічне представлення плану будь-якого залу,
а також робота зі знижками, спеціальними пропозиціями та багато іншого.
Також варто згадати про інформаційні технології, якими вже важко
когось здивувати, але вплив їх на результати закладів HoReCa колосальний.
Насамперед, це звичний безкоштовний wi-fi, менш поширене теплан-шоу –
можливість гостей спостерігати за роботою кухарів у живому часі за
допомогою моніторів. А також електронне меню, QR-код і його безкінечні
можливості та багато іншого.
Таким чином, можна зазначити основні переваги ресторанів, в яких
впроваджені автоматизовані системи:

швидке обслуговування клієнтів;

висока якість сервісу;

правильне та безпомилкову оформлення замовлень;

швидка передача даних між різними відділами;

контроль усіх процесів підприємства;

просте спостереження за фінансовими результатами.
Отже, можна зробити висновок, що новітні технoлогії рoзвиваються
дуже стрімкo. Таким чином, це призводить до полiпшенням роботи
співробітників сфери HoReCa. Це також позитивно впливає на залучення до
таких закладів ще більшої кількості клієнтів, організувавши всі необхідні
умови і зробивши кожного відвідувача постійним гостем.
Список використаних джерел:
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНФОГРАФІКИ
Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник
становлення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування
соціокультурного середовища [1, с. 35].Формування компетентності та знань
у студентів, школярів (та всіх людей загалом) відбувається за рахунок
впровадження у навчальний процес науково-обґрунтованого методичного
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супроводу навчального матеріалу, який базується на використанні
інформаційних технологій
Відомо, що людина здатна запам’ятовувати візуально інформацію
набагато краще та швидше ніж у текстовому форматі. Добре продумана
комбінація тексту, зображень та інших візуальних елементів дозволяє
зосередити увагу читачів на найважливіших моментах. Враховуючи такі
особливості людини, у процесі навчання, доцільно використовувати
різноманітні засоби унаочнення інформації. Одним із засобів організації
навчання виступає інфографіка. Це спосіб подання інформації, даних, знань
тощо, не тільки в текстовому вигляді, а й у графічному.
Інфографікане тільки полегшує сприйняття інформації, айсприяє
розвитку зорової пам’яті людини. На відміну від традиційних методів
подання інформації (газети, журнали, плакати тощо) існують новітні
технології візуалізації даних які базуються на використанні онлайнсервісів.Наприклад, сервіси для створення [1]:
 шкал часу (Dipity, Timerime, Timetoast, WhenInTime, FreeTimeline,
Ourstory, Capzles та інші);
 ментальних карт (MindMaps, Mind42, Xmind, DropMind, MindMeister,
Mindomo, Bubbl.us, SpiderScribe та інші);
 інфографіки (Creately.com, Easey.Lu, Visual.Lu, Draw.Lo);
 хмари слів (WordCloud, Tagul, WordArt, WordItOut, WordCloud
Generation, WordCloud.pro);
 інтерактивних плакатів (листів) (Glogster, Genial.ly, Prezi, ThingLink,
Padlettа інші).
Розглянемо детальніше такий вид інфографіки, якінтерактивний плакат.
Використання якого дає можливість візуалізувати значну кількість
інформації в одному інтерфейсі.
На робочій області такого плакату можуть міститися різні графічні та
мультимедійні об’єкти: зображення, анімації, гіф-зображення, статистичні
ілюстрації, шпалери, текст та різні можливості його подання (шрифт, розмір,
колір та інше), аудіофайли, відеофайли, кліпарти, посилання на веб-сторінки,
ефекти масштабування, статистичні 3D моделі, 3D анімації тощо.
Використання інтерактивного плакатув навчальному процесі сприяє
кращому сприйняттю матеріалу та значно підвищує інтерес до нього. Може
використовуватися на лекційних, лабораторних і практичних заняттях з
метою збільшенння кількості інформації, що вивчається, та кращого її
запам’ятовуваня.
Інтерактивні листи є простими для використання. Будь-яка людина, яка
має доступ до інтернету, зможе власноруч створити свій інтерактивний
плакат або використати існуючий, працюючи з онлайн-сервісами, зокрема,
Genial.ly.
Напочатку роботи потрібно пройти реєстрацію або використативже
створений аккаунт (також власники сторінок у Googleта Facebookзможуть
зареєструватися в сервісі через них).Наступним кроком потрібно вибрати
роль свого профілю, це може бути: учитель, студент, дизайнер, адміністрація,
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маркетинг і комунікації та інше. Після створення персонального аккаунта
відкривається можливість роботи у програмі. Існує значний вибір
інструментів для створення різних контентів: інтерактивний плакат,
презентація, відеопрезентація, інфорафіки, досьє, резюме, списки, карти,
освітні ресурси, ігри, заходи тощо.
Зосередимося на об’єктах та інструментах програми Genial.ly
призначеної для роботи з інтерактивним плакатом:
− у центрі екрана - робоча область інтерактивного листа;
− вгорі - панель управління;
− у лівому верхньому кутку - набір стандартних кнопок: копіювати,
вставити, скасувати зміни, видалити;
− у правому верхньому кутку – кнопка «Preview» для попереднього
перегляду листа;
− кнопка «Share» дозволить поділиться своєю роботою в соціальних
мережах, отримати посилання або код, щоб вбудувати плакат на сторінку
сайту або блогу;
− кнопка «Interactivity»- додає різні мітки всіляких фасонів і кольорів:
маркери, кружечки, зірочки, логотипи тощо;
− кнопка «Text» - відкриває додатковий редактор для набору тексту,
вибору кольору тексту і фону, розміру і шрифту;
− кнопка «Resources»- додає над зображенням різні геометричні фігури,
картинки, гіфи, лінії і карти з великої бібліотеки сервісу;
− кнопка «Background» - дозволяє завантажити для фонового
зображення нову картинку або зробити його однотипним, красиво
градуйованим або вибрати який-небудь вподобаний шаблон з бібліотеки;
− кнопка «Embed»- додає об'єкти: карти, документи, презентації, відео,
аудіо;
− кнопка «Images» - додає поверх фонового зображення різні картинки,
завантажуючи їх з ПК або з Інтернету (за посиланням);
− вкладка «Tooltip» - допоможе створити мітку у вигляді віконця, що
спливає при наведенні курсору (підійде для додавання невеликих пояснень і
маленьких текстів).
Для прикладу (Рис.1) розглянемо інтерактивний плакат, який
створювався у середовищі Genial.ly для підтримки курсу вищої та прикладної
математики. [2, с. 83-97] Під час його створення використовувалися відео
різного типу: леційний матеріал, приклади та розв'язання задач, для того щоб
користувачі мали змогу вивчити матеріал та вміливикористовувати його на
практиці. Для кращого розуміння та запам'ятовування темидо елементів
плакату включено приклади, схеми та ілюстрації, які асоціюються з темою
«Дискретні та випадкові величини». Різноманітні картинки можна вибрати з
бібліотеки сервісу. Елемент плакату «Tooltip» надає можливість створити
мітки для перегляду короткої та локанічної інформації, що стосується темиза
допомогою створеноїкнопки.
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Рисунок 1 – Інтерактивний плакат на тему «Дискретні випадкові
величини»
У даній розробці навчальний матеріал представлений у вигляді логічно
завершених окремих фрагментів, який забезпечує високий рівень
інтерактивності, є простим у використанні, містить багатий візуальний
матеріал, дозволяє забезпечити груповий та індивідуальний підхід у процесі
навчання.
Перспективним напрямом роботи є розробка інтерактивних плакатів з
використанням засобів інфографіки з інших тем курсу вищої та прикладної
математики.
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
Важливою проблемою сьогодення у суспільстві є проблема захисту
інформації, а саме надійне забезпечення її збереження і встановленого
статусу використання.
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Інформаційна безпека комп'ютерних мереж - складне завдання, яке
вимагає великих знань в області програмних інтерфейсів і розуміння
принципів функціонування апаратури. На рівні користувачів систем повинна
проводитися роз'яснювальна робота, що сприяє формуванню в цьому
суспільстві особливої культури розуміння захисту інформації у
комп'ютерних мережах.
Найвідоміші науковці, які досліджують проблеми захисту інформації у
комп’ютерних системах [2]: Рос Джон Андерсон (світовий лідер в області
безпеки техніки, запустив ряд нових напрямків досліджень в області
апаратних засобів, програмного забезпечення та систем); Енні Антон
(засновниця та директор дослідницького центру ThePrivacyPlace.org, що
присвячений для вирішення питань захисту приватного життя в
інформаційних системах); Даніель Бернштейн (програміст та шифрувальник,
написав
ряд
програм
із
забезпечення
безпеки,
включаючи qmail, ezmlm, djbdns, ucspi-tcp, daemontools і publicfile); Ленс
Коттрелл ( розробляє системи конфіденційності в Інтернеті); Дебора Естрін
(відома своєю роботою над сенсорними мережами, мобільним здоров'ям та
невеликими даними, є однією з найпопулярніших комп'ютерних вчених усіх
часів, її робота цитується понад 118 тисяч разів відповідно до Google Scholar)
та інші.
За допомогою комплексу адміністративних і технічних організаційних
заходів виробляється спеціальна політика безпеки підприємств. Поява
персональних електронних обчислювальних машин, локальних і глобальних
комп'ютерних мереж, супутникових каналів зв'язку, ефективних засобів
технічної розвідки і отримання конфіденційної інформації істотно загострило
проблему захисту інформації.
Зростання кількості та характеру загроз безпеки інформації в
комп'ютерних системах не завжди має ефективне усунення проблем у вигляді
створення надійних систем захисту та безпечних інформаційних технологій.
У більшості комерційних і державних організацій, не кажучи вже про
окремих користувачів, в якості засобів захисту застосовуються тільки
антивірусні програми, не завжди своєчасно оновлювані, і розмежування прав
користувачів комп'ютерної системи на основі паролів.
Метою захисту інформації є захист відомостей осіб, предметів, подій,
фактів і процесів незважаючи на форму їх подання.
Інформацію можуть поділяти на мовну (виникає при розмовах в
приміщеннях, роботи систем зв'язку звукопідсилення і звуковідтворення),
телекомунікаційну (здійснюється в технічних засобах обробки і зберігання
інформації та в каналах зв'язку при її передачі) і документовану (інформація,
що представлена на матеріальних носіях разом з її реквізитами).
Під загрозою безпеки інформації у комп'ютерній системі розуміють
подію чи дію, що можуть викликати зміни функціонування комп'ютерної
системи, які пов’язані з порушенням захищеності оброблюваної в ній
інформації.
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Атака на комп'ютерну систему це виконані порушником дії, що
полягають в пошуку і використанні будь-якої вразливості. Тобто атака на
комп'ютерні системи є реалізацією загрози безпеки інформації в ній.
Ризик для інформації зазвичай поділяють на природний (фізичний вплив
на інформацію) та штучний (загрози, що спричиняються діяльністю людей),
що виявляється небезпечніше.
Штучні загрози, в свою чергу, залежно від їхньої мети поділяються на
випадкові (ненавмисні) і навмисні.
До випадкових загроз можна віднести: помилки під час проектування
комп’ютерної системи; помилки, що спричинені при розробці програмних
засобів комп’ютерної системи; помилки користувачів комп’ютерної системи;
випадкові збої в роботі апаратних засобів комп’ютерної системи та інші.
До навмисних загроз відносяться: несанкціонований доступ до ресурсів
комп’ютерної системи з боку користувачів і сторонніх осіб; несанкціоновані
дії персоналу, що обслуговує ці комп’ютерні системи.
Інформацію, що захищається також характеризують як її
конфіденційність, цілісність і доступність.
Конфіденційність інформації – це коли доступ до її змісту мають лише ті
суб'єкти які мають на це відповідні повноваження. Є характеристикою
інформації, пов'язаної з об'єктивною необхідністю захисту законних інтересів
одних суб'єктів від інших.
Цілісність інформації – це коли інформація не змінюється при умові
випадкового або навмисного її спотворення або руйнування.
Під доступністю інформації розуміється здатність забезпечення
безперешкодного доступу суб'єктів до інформації, що цікавить їх.
Отже, основними способами захисту інформації в комп’ютерних
системах від несанкціонованого доступу є авторизація або аутентифікація,
тобто з’ясування прав доступу суб’єкта до об’єкта з конфіденційною
інформацією та її шифрування.
Наприклад, привласнення кожному користувачу комп’ютерної системи
унікального логічного ім’я під яким він реєструється в базі даних облікових
записів. Це дозволяє надати користувачам КС різний рівень прав в ній та дає
можливість повного обліку всіх входів користувача в систему в журналі
аудиту.
Розглянемо приклади авторизації користувачів детальніше.
Аутентифікація, яка здійснюється за допомогою паролей – при цьому
виборі користувачі повинні керувати двома правилами: паролі повинні тяжко
підбиратися та легко запам’ятовуватися.
Складність підбору пароля
визначається потужністю безліччю символів, які використовується під час
вибору пароля і мінімальною можливою довжиною пароля.
Аутентифікація користувачів по їх біометричним характеристикам,
клавіатурному почерку і розпису мишею. До них відносяться: відбитки
пальців, геометрична форма руки, малюнок сітківки ока, візерунок райдужної
оболонки ока, геометрична форма і розміри обличчя, тембр голосу,
геометрична форма і розміри вуха та інші.
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Найбільш поширеними є засоби авторизації користувача за допомогою
їх відбитків пальців. Для зчитування таких відбитків зазвичай
застосовуються оснащені спеціальними сканерами клавіатури і миші. Якщо з
об'єктивних причин (наприклад, через забруднення приміщення, в яких
проводитиметься авторизація) отримання чіткого відбитка пальця
неможливо, то може застосовуватися аутентифікація по геометричній формі
руці користувача.
Найбільш вірогідними (але і найбільш дорогими) є засоби авторизації
користувача, основані на характеристиках очей. Можливість повторення цих
ознак оцінюється в 10 .
Найбільш дешевими (але і найменш точними) являються засоби
авторизації зосереджені на геометричній формі та розміри обличчя
користувача або тембр голосу. Це також дозволить використати ці засоби для
аутентифікації при видаленому доступі користувачів до комп’ютерної
системи.
Отже, для того щоб користувачі не мали проблем з захистом своєї
персональної інформації в комп’ютерних системах не потрібно нехтувати
засобами авторизації, а використовувати найбільш ефективні методи
аутентифікації.
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MICROSOFT EXCEL ЯК ЗАСІБ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
Microsoft Office Excel – це програма, яка призначена для роботи з
електронними таблицями, що дозволяє зберігати, організовувати та
аналізувати інформацію.
Ідея створення електронних таблиць вперше виникла в 1979 році у Дена
Брікліна, студента Гарвардського університету, який знаходиться у США.
Виконуючи бухгалтерські розрахунки, Бен та його друг Боб Франкстон, який
добре розумівся в програмуванні для легкого працювання створили першу в
світі програму під назвою VisiCale в основу якої входила електронна
таблиця. Ця програма стала дуже популярною та всі подальші створені
програми-аналоги базувалися на основі VisiCale тільки з удосконаленими
функціями.
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З тих пір табличні процесори почали розвиватися з великою швидкістю.
На ринку програмних засобів у 1982 році з’явилась програма Lotus (перший
табличний процесор, який дозволяв управляти базами даних та працювати з
графікою). Також з’являються програми Quattro Pro, VP Planner та інші.
В 1987 році була створена компанією Microsoft програма Excel. Ця
програма дозволяє аналізувати дані за допомогою діаграм, створювати
бланки документів, робити обчислення за формулами тощо.
Для бухгалтерів програма Excel є незамінним помічником. З її
допомогою вони можуть вести журнал господарських операцій, оформити
накладну, розрахунково-платіжну відомість або рахунок-фактуру і
виконувати будь-які інші задачі, що пов'язані із систематизацією та
впорядкуванням інформації [1].
Працювати в Excel дуже зручно, кожен файл в цій програмі є «книгою» з
декількома листами (подібно бухгалтерської). Наявність декількох листів в
книзі дозволяє зберігати різні таблиці в одному файлі, що особливо зручно,
якщо таблиць є доволі багато та вони пов'язані між собою. Кількість листів в
новій книзі за замовчуванням дорівнює трьом, але воно може бути змінено
користувачами. Загалом у Excel може міститися від 1 до 256 аркушів, що
наприклад значно полегшує роботу бухгалтерам на великих фірмах.
Великою перевагою Excel є те, що при заповненні таблиць часто
виникає необхідність введення великих обсягів даних. Введення даних з
клавіатури - це завжди довга операція, а повторювання одних і тих же даних тим більше. Для полегшення роботи користувачів цієї програми, розробники
передбачили два ефективних засоби економії сил: автовведення і
автозаміна [2].
Як тільки буде введено кілька символів, які повторюють вже введений
раніше текст, функція автовведення відразу заповнить осередок відповідним
текстом.
Також в Excel будь-які результати чи якась певна характеристика та інші
можуть бути забуті під час роботи з табличним процесором. Щоб цього не
сталося, в програмі передбачено використання приміток. Їх не видно до тих пір,
поки користувач не захочете їх побачити, і тому перевагою приміток є те, що
вони не засмічують інтерфейс програми. Про наявність цієї функції в вашій
таблиці показують спеціальні індикатори в правому верхньому куті комірки.
Табличний процесор Excel надає широкі можливості для використання
формул (вираження, що складаються з числових величин, адрес осередків і
функцій, з'єднаних знаками арифметичних операцій) [3].
Функції в Excel - це спеціальні формули, які зберігаються в пам'яті
програми. Кожна функція включає дві частини: ім'я та аргументи, тобто дані,
які використовуються функцією для отримання результату. Аргументом
функції можуть бути імена осередків, текст, числа, дата, час.
Творці Microsoft Excel включили в програму такі категорії функцій:
«Фінансові» (дозволяє провести обчислення фінансових задач: відсотки
вкладу або кредиту, амортизаційні відрахування тощо);
категорія «Дата і час» (функція, яка перетворює зазначені дату і час в
різних форматах і дає можливість отримати їх поточні значення);
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категорія «Математичні» (обчислення будь-яких математичних функції:
сума, квадратний корінь, множення, піднесення до степеня, логарифми,
заокруглення чисел, тригонометричні функції тощо);
категорія «Статистичні» (функції, які дозволяють обчислювати різні
статистичні величини, а саме найбільше, найменше та середнє значення,
рахунок якщо, частота, дисперсія, стандартне відхилення та інші);
категорія «Текстові» (виконання різних операцій з текстами: перевірити
ідентичність двох текстів, знайти деякий текст і замінити його іншим та
інші);
категорія «Логічні» (дозволяє використовувати в формулі логічні
вирази, що значно розширює можливості обчислень при деякій умові).
Наявність значного вибору формул різних категорій в Excel, дає
можливість використання користувачем (бухгалтером в тому числі), будьяких функцій, задля полегшення розв'язування задач різної складності.
Важливою можливістю в програмі Microsoft Excel є створення діаграм.
Діаграма - це один із способів подання даних. Сенс якої полягає в тому, щоб
більш наочно представити інформацію, що міститься в таблиці. Хоча робочі
листи зручні для введення інформації і виконання обчислень, що містяться в
них, дані буває важко аналізувати. А та інформація, яка представлена в
графічному вигляді, в картинках, сприймається значно легше, ніж текстова
або таблична. Всього можна побудувати 102 види різних графіків і діаграм
(лінійчата, гістограма, з областями, графік, кругова та інші).
Програмне забезпечення Microsoft Office Excel призначений для роботи
з електронними таблицями в цілях ведення як фінансової звітності
підприємства, так і особистої бухгалтерії. Надає можливості економікостатистичних розрахунків, графічні інструменти тощо. Microsoft Excel є
одним з найбільш популярних аналітичних систем і містить удосконалені
засоби побудови діаграм, бази даних і спільного доступу до інформації.
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Останнім часом в світі і в економіці стали набирати популярність
технології блокчейн (Blockchain), які стають все більш відомими, охоплюючи
все нові сфери. Перше, що спадає на думку при згадці технології блокчейн 55

це криптовалюта (біткоіни, Ванкоін та інше). Криптовалюта - це різновид
цифрової валюти, створення і контроль за якою базуються на
криптографічних методах і схемі доказу виконання якоїсь діяльності.
Криптовалюта дуже популярна в даний момент, однак не є головним і
основним напрямком розробки в блокчейн, незважаючи на те, що ми часто
про неї чуємо. Дуже скоро всі потенційні користувачі оцінять переваги даної
технології і почнуть вводити в її роботу. Але в чому ж особливість блокчейна
і чому експерти усього світу вірять в їх перспективність?
Основні дослідження провідних учених ведуться щодо визначення
сутності криптовалюти, можливостей використання технології. блокчейн як
інноваційної технології бізнес-процесу в галузях економіки країни.
Дослідженням цієї проблеми присвячені праці таких вчених, як
О.В. Мельниченко, В.В. Корнєєв, Г.М. Тарасюк, але питання залишається
дискусійним та невирішеним, зокрема, в частині можливостей та ризиків
використання та технології блокчейн.
У загальному, технологія блокчейн являє собою розподілену систему
записів, які пов'язані між собою, підтверджені і можуть легко бути
перевірені. Описувати ці записи можуть все що завгодно - від грошових
переказів до укладених контрактів. Головне, що інформація в цих записах
повинна бути підтвердженою, перевіреною і надійною.
Суть технології полягає в тому, що блокчейн - це величезна розподілена
база даних загального користування. У ній немає центрального керівництва,
перевіркою транзакцій займається особлива категорія користувачів, так звані
Майнери. Майнери підтверджують справжність здійснених транзакцій і
формують з них блоки, які розташовуються в ланцюжки. Побудова заснована
на тому, що кожен наступний блок містить інформацію про попередній. У
відсутності посередників полягає основна перевага технології. На даний
момент всі операції з грошима, документами та іншими даними вимагають
наявності посередників, які перевіряють справжність проведених операцій. У
блокчейні ж транзакції перевіряються і підтверджуються учасниками
системи. Програмний код мережі доступний всім, і будь-хто може
подивитися дані по операціях транзакцій - все, крім конфіденційної:
особистості власника і його персональних даних [1].
Розглянемо практичні сфери застосування технології блокчейн:
1)
Платежі. На даний момент для здійснення будь-яких платежів і
переказів потрібний банк або платіжна система. Вони в багатьох випадках
вимагають комісію за проведення операцій і встановлюють свої правила і
процедури звернення. Крім того, завжди є можливість розкрадання коштів з
рахунку шахраями або навіть самим посередником.
Блокчейн дозволяє уникнути таких випадків. Всі платежі і переклади
фіксуються у кількох учасників ланцюга, завдяки чому вкрасти або
витратити гроші з рахунку його власника не вийде без цифрового підпису
самого власника. Саме завдяки цим особливостям технології блокчейн стало
можливим створення біткоїну.
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Ще одна особливість цієї технології - можливість проводити умовні
платежі. Наприклад, можна зробити платіж з умовою, що він пройде, якщо
його акцептує користувач із заданим ключем. Це, зокрема, виключає
можливість обману при роботі з повністю цифровими продуктами, такими як
ліцензії, відео, музика, будь-які види доступу: покупець не отримає продукт,
якщо не сплатить, а продавець не отримає грошей, якщо не віддасть
продукт [2].
2)
Автентифікація. Як вже говорилося вище, блокчейн має високу
надійність і захищеністю. Тому технологія прекрасно підходить для
перевірки автентичності користувача. Перевірка підтверджує, що користувач
має актуальний і коректний ключ для доступу до системи. На жаль,
захистити володаря ключа від його крадіжки така технологія зможе не
більше, ніж будь-яка інша. А ось від проникнення в систему і розкрадання
даних шляхом злому або обману систем доступу блокчейн може захистити.
Розподіленість системи обумовлює практичну неможливість її злому. Спроба
підробки записів теж буде швидко розкрита завдяки тому, що тільки
підтверджені, правильні блоки записів поширюються між користувачами.
За допомогою технології блокчейн можна створити систему
автентифікації для клієнтів банків, яка дозволить їм захищено входити в
мобільний та інтернет-банк або здійснювати особливо критичні операції у
відділеннях. Таким же шляхом можна ідентифікувати і співробітників банку
при доступі до корпоративних систем. З цієї ж технології можна надавати
банкам-партнерам і технологічним компаніям надійний доступ до
банківських систем і даними.
3)
Реєстр майна. Часто трапляються випадки, коли шахраї
підробляють неіснуючі заставні активи, продають кредитні автомобілі та
іпотечні квартири. Особливості технології блокчейн дозволяють не
допускати таких можливостей зловмисникам. Користувачам технології
доступний актуальний і достовірний статус активу, відомості про те, кому він
належить, разом з докладною історією зміни власників, а також в яких
діючих контрактах бере участь зараз і в яких вже завершених брав участь
раніше.
Звичайно, у користувачів є можливість зберігати анонімність і
приховувати свої персональні дані. При цьому вони завжди можуть
перевірити, чи дійсно вони мають справу з реальним власником активу і чи
володіє він усіма належними правами [3].
Здійснити таке застосування блокчейна досить легко, оскільки багато
активів володіють унікальним ідентифікатором (номер свідоцтва про
реєстрацію, кадастровий номер, серійний номер або навіть набір номерів
ключових вузлів і агрегатів). Завдяки цьому навіть неповний реєстр, який
використовується лише декількома учасниками, буде корисний і вигідний. А
потім його можна розширити і легко підключати нових користувачів [2].
Звичайно, вищенаведеними прикладами область застосування блокчейну
зовсім не обмежується. Замість побудови складних MDM-систем компанії
можуть використовувати технологію блокчейн для управління клієнтськими
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даними. Так само можна зберігати фінансову інформацію, щоб бути
впевненим у достовірності бухгалтерських і податкових звітів, а також знати,
хто і коли ці дані змінював виправними проводками і подачею
коригувальних декларацій тощо.
Можливості технології блокчейн досить багатогранні, і можна
придумати ще безліч цікавих, корисних і вигідних застосувань цієї
технології. Перспективність її полягає ще і в тому, що будь-які ініціативи
можуть бути розпочаті невеликою групою або навіть одним учасником для
своїх клієнтів, а потім без особливих зусиль поширені на весь ринок.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ «ЕКСПЕРТ»
ТА «ЕКСПЕРТ-ЛАЙТ» В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
В oстанні рoки рестoрaтoри та гoтельєри стали більше уваги приділяти
aвтoматизації роботи свoїх підприємств.
Сьoгoдні мoжнa з упевненістю говoрити про те, що автоматизaція - це не
данина моді, а об'єктивна необхідність, і серед власників ресторанноготельного бізнесу є повне розуміння, на чому можна зaoщадити, а без чoго
неможливo oрганізувати стабільну рoботу підприємства.
Прoфесійна системa автoматизації є нaдійним інструментом, який
необхідний для постійного контролю і відстеження робoти закладу. Вoна
дозволяє швидкo і якісно oбслужити клієнтів, oптимізувати роботу з
постачальниками, налaгoдити прoзорий управлінський, бухгaлтерський та
фінансовий oблік, ефективно пoбудувати робoту з персoналом і виключити
зловживання, вести гнучку дисконтну політику, своєчaсно приймaти
відповідальні рішення і багато іншого.
Прoграмно-aпаратний комплекс Експерт спеціальнo рoзроблений для
забезпечення oбліку та контролю на підприємстві грoмадського харчувaння,
будь тo рестoрaн, клуб, бар, кaфе абo корпoративна їдальня.
Рoзробник - Аверс Технолoджіс. На ринку автoмaтизації 20 рoків
(вийшли на ринок в березні 1999 року). Комплекс працює під управлінням
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Windows і СУБД MS SQL. Вартість установки комплексу ЕКСПЕРТ: standalone приблизно 1250 умовних одиниць (якщо замовляти додатково ще POSтермінали то буде складатися 2500 умовних одиниць), мережнa кoнцепція не підтримується. Сaйт компанії: www.averstech.ru.
У той же чaс, ЕКСПЕРТ - це не прoсто системa oбліку. Пильне вивчення
пoтреб споживaча, абсолютно новий підхід до проблеми організaції
подібнoго роду систем і викoристaння остaнніх технолoгій дозволили
створити швидку, зручну, функціонaльну і гнучку систему, яку легко
нaлaштувати під будь-яку схему роботи підприємствa.
Кожен співробітник мoже працювaти зі свoєю чaстиною програми, що
відповідає йогo пoтребaм, якa своєчасно надaсть йому необхідну інфoрмацію
і зaхистить від зaйвих даних, дозволяючи скoнцентруватися на роботі і
зменшити можливу кількість допуску помилoк.
ЕКСПЕРТ пoкликaний допoмогти в рoботі кoжного співрoбітникa
підприємствa від офіціантa і барменa до директорa і власникa, дoзволяючи
пoліпшити якість і ефективність робoти всього підприємствa.
ЕКСПЕРТ-Лaйт ввібрaв в себе семирiчний досвiд рoзвитку ЕКСПЕРТ i
має всі перевaги прoфесійної системи aвтоматизації ресторaнiв:
1. ширoкий спектp всіх рестoранних функцiй;
2. підтримкa роботи всіх типiв пiдприємств харчувaння;
3. робoта в сумiжних областяx (більяpд, сауна і т.д.);
4. підключeння зoвнішніх пристрoїв.
Для розгортання EКСПЕРТ-Лайт не потрібнo спеціальнoї кваліфiкації:
підключити і запустити комплекс змoже будь-який досвідчeний кoристувач
ПK.
Нa відмiну від інших систем aвтоматизації ЕКСПЕРТ-Лайт являє собoю
повнoцінне корoбкове рішення, об'єднуючи в сoбi і набір прoграм, і
oбладнання для касовoї станції. При цьoму касовий комп'ютeр поставляється
із встановленим програмним забeзпеченням, щo значнo спрoщує прoцес
розгoртaння комплeксу.
EКСПЕРТ-Лaйт поставляється заздалегідь сконфігурованим під потреби
замoвника (для цього при пoкупці мoжна вибрaти нeoбхідні oпції),
з встановленим на кaсовій стaнцiї програмним зaбезпеченням (EКСПЕРТ:
Тoрговий Зaл).
Тoму достатньo лише пiдключити рoз'єми принтерів, встанoвити
прoграми на комп'ютер i ввести параметри ресторану: меню, списoк
спiвробітників, списoк залiв - i ЕКСПЕРТ-Лайт гoтовий до робoти. Зазвичай
ця прoцедура займає вiд 2-х до 8-ми гoдин в залежнoстi вiд обсягу меню.
Викoристання стандартнoго устaткування і пaкети опцій дозвoлило
скорoтити витрати на підготовку комплекту ЕКСПЕРТ-Лайт, що, в свою
чергу, дало можливiсть встaновити безпрецедентну цiну на комплекс.
Бізнес в сфері громaдського хaрчування, особливo в великиx містах,
oстанні кілька років переживає значний підйом, і неоціненну допoмогу у
вирішенні завдань oбліку, управління та анaлізу діяльнoсті пiдприємства
надaють сучасні системи aвтоматизації.
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Aвтоматизація дозвoлить ефективно управляти підприємствoм,
прискoрити прoцес обслугoвування і зменшити можливості зловживань з
боку персoналу.
І найголoвніше завдання - навчитися ефективнo прaцювaти з вибранoю
системoю автoматизації і oтримувати від неї максимум вигoди.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ШЕРИНГОВОЇ ЕКОНОМІКИ
На сучасному етапі все більше набуває популярності поняття
«шерингової економіки». Це супроводжується стабільним і стрімким
розвитком та закріпленням непохитного авторитету в багатьох
високорозвинених країнах світу, таких як, Сполучені Штати Америки,
Об’єднані Арабські Емірати, Німеччина, Франція. Шеринг став поштовхом
для появи багатьох міжнародних сервісів та онлайн – платформ, якими
користуються люди в всьому світі. На території України ідея шерингу ще не
набула великого розголосу та є маловідомою для населення, проте має всі
перспективи на розвиток та процвітання.
За останні кілька років шерингова економіка показувала стабільне
зростання. Сьогодні тисячі компаній по всьому світу дозволяють людям
ділитися, орендувати, позичати або дарувати товари, послуги, навички та
інформацію.
Поява шерингової економіки пов’язана з певними факторами. По-перше,
це наявність інтернету та соціальних мереж, тому що домовленість про
користування різного роду ресурсами відбувається саме через інтернет
платформи. По-друге, людей кризові явища змусили відмовитися від
необдуманого та безвідповідального користування послугами та товарами,
обережніше ставитися до власних ресурсів та ретельніше контролювати
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власні витрати. По-третє, глобальні екологічні проблеми, які все частіше
позначаються на повсякденному житті людей та економіці в цілому [1].
У світі існує багато міжнародних сервісів, які базуються на принципі
шерингу. До них належать BlaBlaCar, Uber, Esty, Airbnb. Вони дають
можливість значно економити час на пошук та кошти за користування. До
того ж шеринг вміщує в себе принцип «win-win», коли обидві сторони
залишаються у виграші і той хто користувався ресурсами, і той, хто їх надає.
Наприклад, за допомогою сервісу BlaBlaCar, можна легко знайти собі
пасажирів, як наслідок з ними можна розділити вартість пального та
допомогти людям зручно та швидко приїхати в потрібне місце. Це зручно,
також і для пасажирів, адже є можливість доїхати в потрібне місце з
комфортом та за мінімальних витрат. В Україні цей сервіс теж починає
набирати обертів, люди активно шукають того хто знаходиться поруч і з ким
по дорозі [2].
Розвиток інтернет-технологій дозволив трансформувати і систему
освіти, побудувавши платформи, наприклад, MOOCs , де споживач може
вибирати курси та викладачів, зручний час та ритм для навчання, та звісно
економити [2].
Цікавим сервісом є Airbnb, який являє собою надання житла в оренду,
проте не в готелях, а просто в звичайних квартирах, що сприяє зменшенню
витрат на його утримання (для орендодавця) та сплати невеликої суми коштів
за проживання, порівняно з готельними номерами (для орендаря). Окрім
того, це дає змогу домовитися про оренду безпосередньо з господарем.
Airbnb, що виник у 2008 році, сьогодні має річний оборот більше
1,5 млрд. дол. Річний оборот компанії, яка не має у власності жодного
готеля, в 2017 році становить близько 6 млрд дол. Нині сервіс налічує 60 млн
користувачів у 200 країнах світу. В Україні такий сервіс є маловідомим та
використовується в малих масштабах, проте в сучасних умовах розвитку
інтернет-технологій, не виключено, що Україна може стати однією з
передових країн в користуванні ним, в підтвердження того в 2015 році було
запущено українську онлайн платформу MUSHROOM, яка є аналогом
Airbnb [3].
Подальший розвиток концепції райдшерингу, яке вже можна назвати
флайтшеринг. На платформі можна знайти пілота приватного
легкомоторного літака (2-6 пасажирів), який готовий взяти вас в політ до
потрібного міста. Щоб показати, як шеринговими економіка працює в інших
сферах лише побіжно згадаємо кілька проектів, що відвоювали місце під
сонцем та розвиваються: кредитування під помірні відсотки – Zopa, офісний
простір – LiquidSpace, можливість зменшити витрати в подорожі за рахунок
пошуку попутника- Easynest.
Хоча український шеринг є порівняно новітнім явищем, проте тенденція
до його стрімкого розвитку спостерігається вже зараз. З 2007 року в Україні
успішно функціонує шерингова онлайн-платформа OLX (в пер. з англ.
«обмін онлайн»). Сервіс користується величезним попитом серед населення.
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За допомогою даного сервісу можна швидко здійснювати купівлю – продаж
як вітчизняних так і закордонних товарів та послуг [2].
Ще один сервіс, який базується на на принципі шерингу є Nextbike – це
система громадського велопрокату, яка працює більше ніж у 200 містах світу
на 4 континентах. Nextbike дозволяє використовувати велосипед, як
транспортний засіб, без необхідності купляти власний. Nextbike є повністю
автоматизована система прокату велосипедів. Велосипеди доступні 24
години, 7днів на тиждень. Система громадського велопрокату є у Києві,
Львові, Харкові, Вінниці [4].
Творці шерингових сервісів потурбувалися не лише про людей, а і про
домашніх улюбленців. Проекти DogVacay, Rover, Bibulu, Spotwag, Holidog
дозволяють зекономити сімейні витрати, адже послуги «сітерів» домашніх
тварин обходяться зазвичай дешевше, ніж аналогічний сервіс у готелях [2].
Отже, економіка спільного споживання здатна змінити світ, в якому
Україна не є виключенням. Шерингова економіка створює передумови для
ефективного використання надлишку ресурсів та раціонального розподілу
його між тими хто має потребу в цьому ресурсі. Шеринг, значною мірою,
змінює світогляд людей та їх ставлення до речей, послуг та навколишнього
середовища.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Наприкінці ХХ століття інформаційні технології виступають не тільки
рушійним поштовхом прогресу, засобом спілкування, між компаніями,
філіями, університетами та державами, а й потужним способом навчання, для
більшості молоді – забавою.
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Актуальність роботи полягає у дослідженні негативного та позитивного
впливу на здоров’я сучасної молоді , а також визначення профілактичних
заходів щодо попередження технологічної залежності .
Саме тому дане питання хвилює та цікавить багатьох науковців, а саме
Дорошенко Ю.О., доктор технічних наук, лікарів, а також фахівців
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Кожен намагається
визначити
оптимальне
рішення
для
ефективного
користування
інформаційними технологіями без шкоди на фізичне та психічне здоров’я
молоді [1 ].
Метою дослідження є аналіз впливу інформаційних технологій на
здоров’я молоді ,здійснення профілактичних заходів та перспективи ІТ.
Спрямована робота на комп’ютері має багато позитивних якостей, таких
як швидкість виконання певного завдання, автоматизованість, легко
доступність інформації, набуття корисних навичок та всебічний розвиток
особи. Слід зазначити, що виконання тих чи інших завдань за допомогою
інформаційних технологій повинно бути нормоване та дозоване. У сучасному
світі є неймовірно велика кількість можливостей використання ПК – від
дистанційного навчання, що є досить розповсюдженим явищем, створення
досконалих програм, до заглиблення найкращих он-лайн музеїв, бібліотек,
галерей ба навіть розкриття секретних кодів.
Додам про створену саме в Україні обчислювальну машину, яка була
першою на європейському континенті, це свідчить про те , що наша країна
впевнено крокує в розвитку інформаційних технологій. Нині на території
України майже кожен має ПК у себе вдома, виникає питання – в яких цілях
молодь використовує комп’ютер. За даними дослідження «Ставлення
населення України до використання інформаційних технологій» для 68%
комп’ютер – робочий інструмент для виконання тих чи інших завдань, 44,2%
використовують ПК для розваг, 23,2% вважають, що комп’ютер – це засіб
спілкування із друзями та близькими, а от 15,8% мають на меті
«відключитись» від реальності та жити у віртуальному світі [2 ] .
Тривале перебування у цьому таки світі може стати причиною адитивної
поведінки. На мій погляд найбільш цікавим, проте в цей же час небезпечним
є рольові комп’ютерні ігри, що згодом формують у молоді постійну
залежність.
Довготривала робота комп’ютері викликає деякі зміни функціонування
організму в цілому – втома , втрата продуктивності та настрою , зниження
гостроти зору , скривлення хребта , біль у шийному відділі , а незбалансоване
харчування призводить до проблем із травленням , адже із постійною
роботою за комп’ютером молодь нехтує правильним режимом дня , тим
самим губить своє здоров’я.
Ще одна актуальна проблема, яку слід не забувати. Це проблема
морального розвитку молоді, адже варто пам’ятати що простір Інтернет – це
не тільки велика кількість «сміттєвої» інформації, а й можливість
знайомитись із людьми з інших країн та міст, дивитись фільми , читати
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книги, здійснювати он-лайн подорожі, використовувати різні програмні
продукти у професійній діяльності, зменшуючи цим час та полегшуючи
роботу.
І, нарешті,
про проблеми безпеки молоді, котрі користуються
комп’ютером [3 ].
Можна назвати найголовніші фактори ризику для здоров’я сучасної
молоді : робоча поза користувача, освітлення приміщення ( робочого місця ),
якість зображення на екрані, комп’ютерні випромінювання, психологічна
якість програм, кількість часу, який людина проводить за ПК і т.д.
Усе більше інформаційних технологій покликанні полегшити й
покращити життя. Впровадження у широке користування бездротового
Інтернету, портативних комп’ютерів, смартфонів та інших технологічних
нововведень вимагає досконалого впливу на людський організм, а також
розробки ефективних норм та їх використання [3].Також необхідним
моментом є проведення профілактичних заходів щодо попередження
технологічної залежності у молоді України. Я вважаю, що вони повинні
включати в себе масштабне інформування населення щодо ризиків
безвідповідального використання комп’ютера, мережі Інтернет тощо, так і
підготовку лікарів з психологічних особливостей підлітків та надання
медико-соціальної допомоги.
Отож, що необхідно знати про безпечне використання комп’ютерних
технологій? По - перше, це свідоме розуміння того, задля якої мети
використовується ПК та чи несе ця мета за собою користь. По - друге,
нормований час використання комп’ютера, відпочинок, здоровий сон та
раціон. По - третє, розташування комп’ютера та якісне освітлення робочого
місця.
Таким чином, інформаційні технологій відкривають великі перспективи
розвитку наших здібностей. Тому слід пам’ятати, що комп’ютерні технології
створенні для того, щоб полегшувати життя, а не губити його у віртуальній
реальності.
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АНАЛІЗ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Моделювання являться важливим аспектом прикладної науки, тому
обійтись без нього сьогодні неможливо як практикуючим економістам і
теоретикам-науковцям, так і студентам профільних закладів вищої освіти. З
метою кращої продуктивності роботи зараз часто використовують
програмування у всіх напрямках прогнозування.
Оскільки, на сьогоднішній день існує дуже велика кількість мов
програмування, то потрібно вибрати, яка з них є найбільш оптимальною для
створення систем автоматизованої підтримки моделювання.

Рисунок 1 – Візуалізація найпопулярніших засобів програмування
Найбільш авторитетним в поданні інформації про мови програмування
ввжається видання «The Importance of Being Earnest (TIOBE)», яке
використовує індекс TIOBE (розраховується за алгоритмом знаходження
найчастішого запиту про мову програмування в пошукових системах).
Участь беруть тільки повні за А.Тюрінгом [1] мови програмування, які мають
статтю у wikipedia (рис.1).
Повнота за Тюрингом – це здатність виконувати програми. Тюрінг-повні
схеми та технології можна використовувати в якості схем, які
програмуються, на противагу Тюрінг-неповним, що не застосовуються.
Наприклад, біткоіновий блокчейн є тюрінг-неповним. Ефіріумний блокчейн
є тюрінг-повним.
TIOBE проводить проміжні підсумки популярності засобів
програмування щомісяця, та підсумки по категоріям щороку[2].
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Рисунок 2 – Рейтин мов програмування за індексом TIOBE станом
на 1 березня 2019 р. [2]
Оскільки, JavaScript, PHP, SQL, Objective-C є профільними мовами
програмування і підлаштовані під конкретні платформи, розглядаються лише
перші шість мов програмування за такими критеріями: рівень математичного
апарату, вимоги до потужності, синхронізація з базами даних, підтримка
об’єктно-орієнтованих технологій, вимоги до навичок програмування. Мови
оцінені від 1 до 5 балів за кожним критерієм (табл.1).
Таблиця 1 – Оцінки мов програмування за критеріями
Рівень
математичного
апарату
Вимоги до
потужності
Синхронізація
з базами даних
Рівень
підтримки ОО
Вимоги до
навичок
програмування
Всього балів

Java
4

C
5

Python
5

C++
5

.NЕT
3

C#
4

3

2

5

2

3

3

4

4

4

4

3

3

4

4

3

5

5

4

4

3

5

3

4

4

19

18

22

19

18

18

Згідно з наведеними результатами найкращим можна визначити Python.
Хоча Python і отримав 3 бали за підтримку об’єктно-орієнтованих
технологій, вони все-одно реалізовані добре в даній мові хоч і поступаються
іншим. Наголосимо на тому, що об’єктно-орієнтоване програмування
відіграє основну роль при потребі створення складних систем і майже
відсутнє у випадку використання мови для створення простих систем
щоденного користування.
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Якщо ж система створюється при використанні високих
обчислювальних потужностей і за участі розробників, яким це дозволяють
навички, можна використати мову програмування С++, що поступається
Python тільки вимогами до апаратних потужностей. До того ж С++ підтримує
Python і його можна буде вмонтувати за необхідності використання легкого
та швидкого модуля.
У випадку використання баз даних обов’язковим при цьому буде мова
структурованих запитів SQL. Її можна імпортувати у програмний код на
одній з мов програмування, або використати одну із систем управління
базами даних (MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, OracleDB)
При потребі створити дану систему в мережі (на хості) потрбіно буде
використати певні модулі на web-мові програмування (backend) PHP для
реалізації даної системи на обчислювальних потужностях сервера.
У будь-якому випадку основою має бути Python через свій
математичний апарат і підтримку фреймворків, які дозволяють використання
елементів вищої математики у програмному коді.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Нині найбільш ефективним способом комунікації та реклами стає
Інтернет. Internet – це міжнародна комп'ютерна система, що відома на весь
світ. Нині глобальна комп'ютерна мережа має понад сорок мільйонів
користувачів близько 200 країнах світу. Кожного місяця обсяг Інтернет
мережі розширюється на 10 % [1, с. 46].
Для організацій, які ведуть діяльність в туристичній сфері, глобальна
комп'ютерна мережа є відмінним способом для реклами. Інтернет надає
можливість з незначною кількістю витрат повідомити багатомільйонну
цільову аудиторію про послуги, що надає компанія. Більше того, перевагами
інтернет-реклами являється те, що вона надає можливість передавати
мультимедійну, текстову, числову інформацію, а також оцінює кінцевий
результат направлений на певну аудиторію.
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Інтернет – це велика, розподільча мережна система. Вона з'єднує між
собою мільйони комп'ютерів, утворюючи мережу в якій будь-який комп'ютер
може зв'язуватися з будь-котрим іншим комп'ютером, якщо обидва вони
підключені до Інтернету. Інформація, що є в Інтернеті, подається різними
мовами.
Саме завдяки Інтернету, Україна буде мати доступ до реклами країн
світу. Про український туристичний бізнес, переваги відпочинку на наших
курортах зможуть дізнатись клієнти з інших куточків планети.
У наш час туристичні агенції використовують глобальну мережу
Інтернет чотирма способами [4]:
1. Створення веб-сайту, на якому буде надаватись інформація по
підприємству в цілому та послуги, які воно пропонує.
2. Публікування реклами в Інтернеті.
3.Обмін цікавою інформацією у різних інтернет - чатах.
4. Здійснення рекламної розсилки електронною поштою.
Останнім часом набув поширення так-званий віртуальний туризм, що є
значним напрямком використання Інтернету в туристичній сфері.
Віртуальний тур - це різносторонній спосіб представлення навколишнього
світу. Це може бути показ території туристичного об’єкту, відеоекскурсії
готелем або відеокаталог послуг, що надає туристична агенція.
Не виходячи з дому, можна побачити за допомогою комп’ютера
туристичні подорожі по інших країнах світу, побачити різні визначні місця,
які в подальшому захотілося б відвідати реально. Ці подорожі розвивають
кругозір людини, що позитивно впливає на її розвиток.
За допомогою комп’ютера ми можемо побачити віртуальну реальність.
Дана технологія характеризується певними ознаками, серед яких можна
виділити наступні:
- глядачу здається, що події відбуваються поряд з ним, з його участю;
- складається враження безперервності подій;
- враження, що глядач особисто приймає участь в подіях, які
відбуваються;
- безперервність подій, які з часом міняються.
На комп’ютері відкривається панорама 3D-зображення, яка знаходиться
навколо глядача в площині 360º. Віртуальне 3D-зображення є об’ємним і
глядач більш реально відчуває ті події, які знаходяться навколо нього, чого
не можна відчути при перегляді звичайної ситуації. А ще панорамним 3Dзображенням можливо керувати за допомогою миші та клавіатури. Його
наближають або віддаляють, а також окремо виділяють потрібний предмет,
розвертають його. Все це створює ефект присутності. В цьому є перевага
порівняно з іншими площинними зображеннями [2, c. 40].
«Активними зонами» можна об’єднати декілька панорамних фотографій,
що створить можливість пересуватися з однієї 3D-панорами в іншу. І це вже
буде називатися віртуальним туром. Сьогодні це є великим проривом уперед
у найбільш повному наочному способі показу оточуючого простору. Це, в
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свою чергу, надає туристичному підприємству, яке використовує дані
технології вищого рейтингу.
Проведення рекламних компаній в теперішній час відбувається з
широким залученням унікальних властивостей Інтернету. З метою
приваблення більшої кількості клієнтів розміщують рекламу в Інтернет
мережі трьома різними способами:
1. Основні служби мережі містять окремі розділи для реклами, що мають
певні категорії, такі як «Подорожі», «Туризм» та інші.
2. Використання популярних сторінок для публікації реклами на дошках
оголошень.
3. Подання рекламних оголошень у комерційній телеконференції.
Через мережу проводиться формування турів від туристичних агенцій,
можна здійснити онлайн-бронювання туру, проплатити вартість туру і в
подальшому відстежувати виконання замовлення на резервування. Крім того,
з метою зручності для клієнта передбачено анулювання бронювання туру.
Але даний ринок послуг потребує удосконалення в плані розвитку
правової бази даного бізнесу з використанням Інтернету. Споживач має бути
впевнений в своїй захищеності, що підвищить довіру до даної послуги.
Широкого використання сьогодні набувають сайти підприємств, які
відіграють одну з важливих ролей при наданні туристичних послуг. При
наявності розвитку туристичного бізнесу зростає конкуренція і від того, як
буде проведено рекламу тієї чи іншої туристичної компанії, буде залежати
подальший її успіх. На сайті компанії висвітлюється основна інформація про
підприємство. Сайт має бути легко доступним, зручним у використанні і
клієнт має отримати найбільш повну інформацію по питанню туру, який його
зацікавить. Також на сайтах розміщуються відгуки туристів про здійсненні
тури, висловлюється їхнє побажання щодо покращення даної продукції
[3, c. 26].
На сайті туристичної компанії можна переглянути не лише текстову
інформацію, а й медійну. Це допоможе клієнту скласти певне враження про
конкретну туристичну послугу. Сайт компанії допомагає цільовій аудиторії у
виборі туру, який відповідав би вимогам клієнта.
Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок про те, що
мережа Інтернет дозволяє вивести рекламні послуги туристичної фірми на
новий вищий рівень, що розширює можливості реклами. В кінцевому
результаті це дає можливість більш широкого залучення клієнтів, розширює
доступ до різних інформаційних джерел, відкриває нові форми роботи з
клієнтами. А також сприяє постійній взаємодії з партнерами. З кожним роком
послуги Інтернету все більше розширяються, стають більш орієнтованими на
клієнта, а при роботі із зовнішнім ринком це є предметом крайньої
необхідності.
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ
ОБРОБКИ ТЕКСТУ
Нaше сучасне життя неможливо уявити без комп’ютера. Будь-якa
сучaснa людинa знайомa з цим поняттям. Після появи перших комп’ютерів
пройшло вже не одне десятиліття, яке перетворило їх з технічної дивини в
унікальний інструмент, необхідний кожному сучасному фaхівцю, який буде
примножувaти його можливості, допомaгaти вирішувати складні постaвлені
зaвдaння за менший проміжок чaсу. Рaзом з цим сучaсні комп’ютерні
технології дозволяють вирішувати поставлені зaвдaння якісніше і швидше
порівняно з трaдиційними способaми.
З кожним днем обсяг інформaції збільшується, a прийняття поспрaвжньому прaвильного рішення зaлежить, насaмперед, від повноти,
достовірності, оперaтивності нaдaння необхідних інформаційних ресурсів, їх
доступності для мaксимaльно широкого колa зaцікaвлених осіб. Сьогодні
інформацію розглядaють, як один з основних ресурсів розвитку суспільствa,
a інформaційні системи та технології, як зaсіб підвищення продуктивності тa
ефективності роботи сучaсного фaхівця.
Нaйбільш поширеним видом інформації, яку людина oтримує, є текстова
інформація. Отoж, мета рoботи полягає у дoслідженні oсновних сучасних
засoбів і технологій обрoбки текстової інформації; прoведенні аналізу
функціональних мoжливостей найпопулярніших текстових процесорів.
Слoво «інфoрмація» перекладається з латинської мoви, як
«oсвідoмлення», «рoз’яснення», і таке визначення влаштoвувалo людствo дo
40-х років ХХ століття [1].
Для oбрoбки текстoвої інфoрмації на комп’ютері, використовуються
текстові редактори.
Текстoвий редактор – комп’ютерна прoграма, призначена для ствoрення
й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк,
пошук фрагментів тексту тощо. Інші текстові редактори мають розширені
функції форматування тексту, впровадження в нього графіки й формул,
таблиць й об’єктів. Такі редактори часто називають текстовими процесорами
і призначені вони для створення різного роду документів, від особистих
листів до офіційних паперів. Класичний приклад – Microsoft Word.
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Текстовий процесор – це інструментальний програмний засіб,
призначений для створення і редагування текстів складної структури й має
широке функціональне наповнення. Найчастіше розрізняють текстові
процесори загального і спеціального призначення. Відмінною особливістю
текстових процесорів є можливість обробляти такі регулярні структури
документа, як абзац, параграф, сторінка та ін.
Ефективну допомогу в підготовці документа, над яким одночасно
працюють кілька авторів, можуть надати програми групових записів текстів.
Однією з найбільш популярних програм групового запису текстів є програма
ForComment, розроблена фірмою Braderbund.
Словникові програми орієнтовані на використання фахівцями різних
галузей знань і містять визначення слів і фраз. Для прикладу можна навести
програму Stedmans Medical Dictionary, яка є медичним словником на 68 тис.
термінів. Програма ChaceWards дозволяє дати визначення 80 тис. слів і 40
тис. синонімів. Всі ці програми дозволяють найбільш професійно редагувати
різні документи. Серед найбільш поширених - видавничі системи PageMaker,
Ventura Publisher, Legend, The Office Publisher [2].
Всупереч широким можливостям використання комп’ютерів для
обробки різної інформації, найпопулярнішими як і раніше залишаються
програми, призначені для роботи з текстом.
Все різноманіття сучасних текстових редакторів умовно можна розбити
на три основні групи:
До першої, відносяться найпростіші текстові редактори, що володіють
мінімумом можливостей і здатні працювати з документами у звичайному
текстовому форматі, при всій своїй простоті та загальній підтримці, ці
програми, абсолютно не дозволяють більш-менш пристойно форматувати
текст. До цієї групи редакторів можна віднести як вхідні в комплект ОС
сімейства Windows, редактори WordPad та зовсім мало функціональний
блокнот і безліч аналогічних продуктів інших виробників (Atlantis, EditPad,
AditorPro, Gedit і т.д.).
До другої відносять проміжний клас текстових редакторів. Охоплює
досить широкі можливості по частині оформлення документів. Вони
працюють з усіма стандартними текстовими файлами (TXT, RTF, DOC). До
таких програм можна віднести Microsoft Works.
До третьої групи відносяться потужні текстові процесори, такі, як
Microsoft Word або StarOfficeWriter. Вони виконують практично всі операції
з текстом.
Перелік програмних засобів, які можна використовувати для обробки
текстової інформації:
1) Текстовий редактор RJ TextEd – це безкоштовний текстовий редактор
для операційної системи Microsoft Windows. Текстовий редактор був
створений Ріхардом Йоханссоном у 2004 році й написаний на ObjectPascal.RJ
TextEd є повнофункціональним текстовим редактором вихідного коду з
підтримкою Unicode. Це також дуже потужний веб (PHP, ASP, JavaScript,
HTML і CSS) розвинутий редактор.
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Існує попередній перегляд для форматів HTML / ASP / PHP, а також
включений файл синтаксису для редагування (SyntaxEditor.exe)
підсвічування мов програмування і деяких інших параметрів. Є аргументи
командного рядка, MRU, механізм drag-and-drop, підтримка синхронізації
локальних тек, робота з макросами, налаштування гарячих клавіш, дружня
робота з другими додатками, такими як, MozillaFirefox і UltraEdit [3].
2) Текстовий редактор PolyEdit Word Processor являє собою потужний,
багатофункціональний, але простий у використанні текстовий редактор для
Windows, який призначений для задоволення найвибагливіших вимог
обробки текстів.
Цю програму також можна використовувати, як HTML-редактор,
редактор вихідного коду, персональний інформаційний менеджер і, навіть, як
безпечний зберігач паролів. Зручно використовувати програму для друку
тексту [4].
3) Word Reader – багатофункціональний редактор тексту з розширеними
можливостями. Програма володіє великим набором різних функцій для
форматування тексту, має гнучку систему налаштування, що дозволяє будьякому користувачеві настроювати Word Reader під себе. Також програма має
приємний сучасний інтерфейс зі змінними стилями меню, підтримує
прозорість, має кілька вбудованих утиліт. Word Reader – гарна альтернатива
стандартним блокнотам Windows.
4) Текстовий процесор MSWord 2013 забезпечує додаткові можливості
роботи з документами. Вставляти відео з Інтернету, відкривати PDF-файли і
редагувати їх вміст, а також вирівнювати зображення та схеми стало набагато
простіше. Крім того, поліпшені функції спільної роботи: додані прямі з'єднання
з веб-сховищами та спрощені функції рецензування. Завдяки новому режиму
читання перегляд документів Word з екрана став набагато зручніше [5].
Таким чином в даній роботі було проведено дослідження методів та
засобів обробки текстової інформації. Описані основні методи та розглянуто
сучасні засоби обробки текстової інформації, зокрема, нові програми, які
полегшують життя людини.
Оскільки, уявити сучасне людство без інформації неможливо,
з’являються нові, більш ефективні та швидкісні методи обробки та звичайно
ж нові інструменти, що дозволяють швидко і зручно працювати з
інформацією.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Ні для кого не є секретом, що на сьогоднішній день досить актуальним є
вирішення різноманітних економічних проблем використовуючи інновації
інформаційних систем і технологій в усіх сферах діяльності людини.
Особливо потрібне застосування останніх є у бухгалтерському обліку, тому
що це вважається найбільш інформаційно містка ділянка роботи в
організаціях , на різних підприємствах, установах.
Вивченням
особливостей
використання
автоматизованого
бухгалтерського обліку на великих підприємствах займалися безліч
вітчизняних науковців, такі як: М.Т. Барановський, Ф.Ф. Бутинець,
В.П. Завгородній, Ю.І. Осадчий, М.Г.Чумаченко та інші. Зарубіжні вчені:
Н.В. Водопалова, Л.П. Володько, Е.К. Гільде, К.Е. Даллас, О.Д. Шмігель.
Метою дослідження є більш детальне вивчення особливостей
впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на
великомасштабних підприємствах, а також визначення їх місця у системі
управління.
У законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [1], який у свою чергу визначає правові засади організації, введення
та регулювання бухгалтерського обліку, надається такий термін
бухгалтерського обліку – «це процес виявлення, зберігання та передавання
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень»
Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності є
головною інформаційною базою різностороннього аналізу господарської
діяльності, оперативного обліку, контролю. Крім впровадження міжнародних
стандартів у бухгалтерський облік і фінансову звітність, одним з
вирішальних напрямків є впровадження систем автоматизації, що насамперед
спираються на інформаційні системи та технології. Перш за все це дозволяє
більш розширено реалізувати контрольні, аналітичні та інформаційні функції
обліку в системі управління організацією.
Існують два основні напрямки комп’ютеризації бухгалтерського обліку:
Перший – первинний облік зазвичай ведеться в аналітичних реєстрах,
які побудовані в основному на всіх відомих нам програмним забезпеченням
загального призначення, наприклад Access, Excel. В цілому призначені для
невеликих підприємств та приватних підприємців.
Другий – більш складний, облік ведеться у єдиній Базі Даних, а
аналітичні реєстри виступають вибіркою із них.
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База Даних – це сукупність певним чином пов’язаних між собою файлів
з мінімальною надмірністю, вона призначається для одночасного
використання багатьма користувачами.
Напрям механізації у бухгалтерському обліку проявляється у
технологічному підході до автоматизації бухгалтерського обліку;
дослідження форм обліку, спрямованих на використання комп’ютерів.
Таким чином, використання новітніх технічних засобів при об’єднанні
обліку діяльності установи, як елементу управління потребує трансформації з
використанням інформаційних систем і технологій та комп’ютеризації
обліку.
Технологія обробки інформації представляє собою виконання чітко
регламентованих операцій, які у свою чергу відбуваються у певній
послідовності. Для розв’язання облікової задачі розробляється комплекс
пов’язаних між собою операцій, склад яких визначається сутністю задачі ,
типом системних засобів, що використовуються, системою контролю.
У будь-якому процесі обробки інформації міститься етап прийому та
контролю вхідних даних, які використовуються для автоматизованої
обробки. Одним із головних носіїв інформації на даному етапі є первинні
документи у звичній для нас, паперовій чи електронній формі. Потреба
закріплення вхідних даних на машинних носіях використовується в цілому
для прискорення процесу збору чи обробки даної інформації.
Найголовнішим етапом облікового процесу є збір, реєстрація та
підготовка облікових даних до їх обробки на ПК. Вважається, що це
найбільш складний та трудомісткий процес. На даний етап припадає близько
90% часу дослідження обліково-економічної інформації.
З термінологічної точки зору, ІС об’єкти – це комплекс прийомів,
принципів, методів, які використовуються на етапі обробки інформації в
установах, організаціях. При систематизації бухгалтерського обліку в
автоматизованих системах досить розповсюдженим є використання
загальнонаукових методів, а саме: індукція, дедукція, класифікація,
моделювання, кібернетичний, систематичний підхід.
На мою думку, організація бухгалтерського обліку повинна бути такою,
щоб забезпечити якомога швидший шлях збирання й обробки інформації:
мінімальну кількість документів, максимальну ефективність роботи
виконавця. Однією із важливих задач бухгалтерського обліку є регулярне
вдосконалення та розвиток із прийняттям до уваги наукових та практичних
досягнень. Виділяють три рівні бухгалтерського обліку. Перший рівень –
методологічний, другий – технічний , третій – організаційний.
На першому рівні , який є базовим, елементами бухгалтерського обліку є
рахунки, що передбачають зв’язки господарської діяльності.
На технічному рівні відбувається розробка облікових регістрів та
автоматизованих форм обліку.
На останньому, організаційному рівні виконується управління
взаємодією облікових працівників у процесі ведення бухгалтерського обліку.
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Таким чином, організація бухгалтерського обліку в установах,
організаціях, на підприємстві складається із трьох взаємопов’язаних
складових (методичної, технічної, організаційної) , що охоплюють весь
бухгалтерський облік як технологічний процес. Який одночасно поєднує
працю облікових робітників, засоби праці – технічне забезпечення, а також
предмети праці – бухгалтерські документи, які потрібні для одержання
підсумкової інформації.
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ПЕРЕВАГИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Розвиток інформаційного бізнесу поклало свій початок нещодавно,
приблизно в 60-х роках на Заході. Саме тому, західні країни так вміло
використовують діяльність інформаційного бізнесу в повсякденному житті.
Основними функціями інформаційного бізнесу в широкому розумінні є:
управління і ведення обліку; підготовка кадрів; маркетинг будь-якої
діяльності; безпосереднє виробництво інформаційної продукції.
Роль провідника досягнень науково-технічного прогресу і інновацій,
радника при прийнятті управлінських і виробничих рішень і, з рештою,
необхідність інформації при вирішенні проблем і досягненні поставленої
мети кожного окремого члена суспільства, обумовлює чималу кількість видів
науково-інформаційної діяльності та її споживчу цінність [1].
Виділяють такі плюси інформаційного бізнесу:
- Мінімізація засобів, які можуть виявитися необхідними для початку
розвитку бізнесу.
- Відпадає необхідність в пошуку або оренді офісу.
- Відсутність наявності ризику.
- Можливість розвиватись, поєднуючи інші види діяльності, не
кидаючи основну роботу.
- Немає необхідності в зборі документів і візуванні їх по різних
інстанціях.
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- Створення інформаційного продукту передбачає мінімальний набір
знань і досвіду.
- Мінуси інформаційного бізнесу:
- Великі тимчасові витрати для самостійного створення якісного
інформаційного продукту.
- Докладання зусиль для розвитку маркетингу, який необхідний при
прагненні до успішної реалізації задуманих планів [2].
Сьогодні з розвитком різних напрямків в Інтернет-бізнесі такий вид як
інформаційний бізнес має ряд незаперечних переваг у порівнянні з будь-яким
іншим. Його відкрити надається можливість на самостійній незалежній
основі. Беручи до уваги той факт, що інформація просочується в усі сфери
діяльності, часом стає важко відокремити інформаційний бізнес від
конкретної діяльності компанії. Можна розглянути такий варіант як
створення власного сайту. Тут викладається вся інформація для здійснення
будь-яких продажів. Причому, продавати можливо все, що завгодно, і
інформацію, яка може зацікавити потенційного покупця в тому числі [3].
Доступ в Інтернет і створення Інтернет ресурсів надає для реклами
продуктів інформаційного характеру колосальні можливості. Причому має
місце появи програм доступних для користувачів мережі з метою оптимізації
розміщення інформативних продуктів. Крім того, інформаційне забезпечення
бізнесу досить перспективне. Для постійної аудиторії клієнтів, з його
допомогою можливо в найшвидші терміни отримати всі необхідні знання з
найменшими витратами за помірними розцінками і без всякого роду оплати
послуг викладачів.
Види інформаційного бізнесу поділяються залежно від сфери (сегмента)
їх діяльності:
- споживчий – це коли інформація передається споживачеві;
- інтелектуальний – це передача і споживання інформації серед
фахівців;
- сегмент так званої взаємодії, коли компанії-розробники взаємодіють
при створенні, а також подальшої реалізації своєї продукції;
- сфера забезпечення бізнесу – це коли відбувається обмін інформацією
в процесі різних видів діяльності, а саме закупівля товару, розповсюдження
продукції, маркетинг [4].
Весь інформаційний бізнес може бути умовно розділений на три групи:
1. Продаж продуктів інформації – продають електронні книги, різні
файли (відео, аудіо, текстові документи). Часто інформаційні продукти краще
перетворювати, стискати в формати rar або zip, щоб зменшити розмір файлу.
Продаж інформаційних продуктів ділиться на три види, а саме: створення
власного продукту, продаж чужих товарів через партнерські програми та
покупка у автора ліцензії на продаж інформації. При покупці ліцензії
потрібно пам'ятати, що тут можлива серйозна конкуренція, якщо товар
хороший, а ліцензію купили ще багато людей [4].
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2. Продаж навчальних сервісів – цей вид інформаційного бізнесу
передбачає роботу в групах. Сюди відносяться інтернет-тренінги і тренінги в
реалі.
3. Продаж особистих послуг – можна продавати все, що користується
попитом: надавати консультаційні послуги, проводити індивідуальне
навчання кого-небудь та чого-небудь до кінцевого результату, допомагати в
організації дозвільних заходів та багато чого іншого. Не потрібно забувати,
що інформаційний бізнес не стоїть на місці, він постійно змінюється і
розвивається. Для підвищення ефективності часто доводиться проводити
удосконалення власної бізнес-моделі.
На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що зайнятися цим
впритул є можливість у кожної зацікавленої особи. І цей рід діяльності
цілком може бути допоміжним спочатку, а може дати певний поштовх для
подальшої перспективи розвитку власної справи. На сучасному рівні бізнес,
так чи інакше пов'язаний з поданням інформації, має завидні перспективи
розвитку в найближчому майбутньому.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
У ХХІ столітті, коли визначити об'єми існуючої інформації і
контролювати усі інформаційні потоки неможливо, людство, або принаймні
його частина, вже не може обійтися без інформаційних технологій, які
зайняли своє місце практично в усіх сферах життя людини.
Під поняттям «інформаційні технології» розуміють сукупність засобів і
методів інформаційних процесів, зокрема отримання, обробки, зберігання,
передачі інформації з використанням технічних і програмних засобів [1].
На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України
важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень
науково-технічного прогресу. У сформованих умовах зростає потреба науки
як генератора науково-технічного прогресу, а необхідність загального
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розвитку науки тісно пов’язана з науково-технічним розвитком та
впровадженням сучасних інформаційних технологій [2].
Інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а
також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного,
політичного середовища.
Розвиток
інноваційного
процесу
у
сфері
вітчизняного
сільськогосподарського виробництва досліджували такі економістиаграрники, як В. Амбросов, О. Дацій, М. Зубець, О. Крисальний,
М. Кропивко, П. Музика, П. Саблук, В. Трегобчук, В. Ситник,
О. Шубравська. Проте питання визначення можливих проблем і перспектив
адаптації
нових
техніко-технологічних
рішень
ведення
сільськогосподарського виробництва до вітчизняних умов господарювання
не знайшло широкого висвітлення і вимагає подальших досліджень.
Мета роботи полягає у розгляді основних проблеми та перспектив
використання новітніх інформаційних технологій в агропромисловому
комплексі.
Сьогодні процес формування інноваційної системи в Україні, зокрема в
агропромисловому комплексі, відбувається за дуже несприятливих умов:
недостатнє забезпечення наукової сфери матеріально-технічними ресурсами,
обмеженість інформаційних ресурсів, втрата висококваліфікованих
працівників, відповідно високий рівень безробіття, бідність сільського
населення, низький рівень якості життя сільського населення, нераціональне
використання потенціалу аграрної сфери – все це знижує рівень
інвестиційної привабливості сільських територій та перешкоджає процесам
їх соціально-економічного розвитку [3].
Переважно це пояснюється економічним спадом у країні, в умовах якого
підприємства не можуть дозволити собі великих фінансових вкладень у
технології, що підвищують ефективність керування виробництвом. Однак
уже зараз вимальовуються одиниці підприємств, зокрема у сільському
господарстві, здатних стати лідерами у використанні найсучасніших і
дорогих інформаційних систем.
Сучасний рівень розвитку інформаційної технології характеризується
наявністю потужної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення,
розвинених комунікацій, досить високий рівень кваліфікації користувача з
ПК. З кожним днем все більше і більше інформаційне суспільство переробляє
інформацію за допомогою комп’ютерної техніки та новітніх технологій [4].
Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство – це
підтримка з різних аграрних питань у будь-який час у будь-якому місці, будьякими засобами та в будь-якій прикладній аграрній сфері. У такий спосіб
аграрні інформаційні ресурси для АПК зможуть підтримати єдиний ланцюг:
інформація – консультація – прийняття рішень – навчання. Для забезпечення
ефективного функціонування такого ланцюга та розв’язання комплексу
взаємозалежних практично важливих задач, що реалізуються на основі
побудови інтегрованого інформаційного середовища та створення
інтегрованих автоматизованих систем управління виробництвом, що являє
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собою інформаційне середовище на базі даних і знань, елементів
інформаційно-довідкових систем, експертних систем, геоінформаційних
систем та систем прийняття рішень.
У сучасних умовах одним із головних завдань пріоритетного розвитку
АПК країни та регіонів за рішенням продовольчих питань і необхідності
підвищення конкурентоспроможності є інтенсифікація агропромислового
виробництва. Автоматизація, комплексна механізація й розвиток
інформаційних технологій, що дозволяють з кожної одиниці використаних
ресурсів отримати більшу кількість і різноманітність високоякісних
продуктів харчування – це найефективніший спосіб розвитку
агропромислового комплексу [2].
Порівнюючи ті чи інші характеристики полів з картами врожайності,
фахівці господарства можуть виявляти причини нерівномірної врожайності
сільськогосподарської культури на полі (окремі ділянки поля більше
продуктивні, ніж інші) і після того вживати необхідних заходів. Але у цьому
процесі не останню роль можуть зіграти відповідні сучасні технології та
пристрої, зокрема:
- приймачі-антени глобальних позиційних систем (GPS - ГПС або
ГЛОНАС), встановлені на будь-якому об'єкті (машині, агрегаті і т.п.). Вони
пеленгують сигнали із супутників, що перебувають у зоні прийому інформації.
Для точного визначення місцезнаходження об'єкта в просторі й у часі досить
одержувати сигнали з 3-4 супутників, що обертаються навколо земної кулі;
- географічна інформаційна система (GIS - ГІС) - це програмне
забезпечення, що дозволяє обробляти й показувати просторову інформацію,
комп'ютеризувати і створювати електронні карти;
- датчики для дистанційних вимірів і бортові датчики для приведення в
дію різних частин машинного агрегату.
Датчики застосовуються для виміру температури й вологості ґрунту,
визначення стану рослин (наявність бур'янів, хвороб і шкідників),
урожайності посівів та ін.
На сьогодні, знаючи карти врожайності, ґрунтові й інші характеристики
полів, використовуючи глобальну позиційну й географічну інформаційну
системи, датчики, автоматичні пристрої робочих частин машин, вже є
можливість встановити програму руху машинного агрегату (наприклад, з
метою поливу) і по заданих програмах вносити на конкретну ділянку поля
відповідну кількість води з певними домішками у необхідних пропорціях [1].
Розвинуті країни світу вже давно зрозуміли, що інформаційні технології
можуть приносити неабияку користь сільському господарству. У США,
Японії, Китаї й деяких європейських країнах (Німеччина, Велика Британія,
Голландія, Данія) “точним сільським господарством” почали займатися у 80х роках минулого століття. У країнах Східної Європи на роль інформаційних
технологій в агросекторі звернули увагу лише з середини 90-х [2].
Інформаційні технології допомагають не лише збирати гарний врожай
щороку, але реалізовувати його дорого та вчасно, а також здійснювати
управління господарством в цілому. Так доступнiсть мережі Internet завдяки
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розвитку комп’ютерних та iнших iнформацiйно-комунікаційних технологiй
(IКТ) приваблює все бiльшу кiлькiсть фермерiв.
Підсумовуючи варто зазначити, що завдяки широкому використанню
сучасних інформаційних технологій вдається досягти позитивних змін в
аграрному секторі. Виробники з будь-якої точки планети отримують
можливість представити свій товар та продати його за гарною ціною.
Використання інформаційних технологій дозволить суттєво покращити
систему інформаційного забезпечення АПК, що супроводжуватиметься
підвищенням конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Безпека – це постійне занепокоєння, коли справа доходить до
інформаційних технологій. Крадіжки даних, зломи, шкідливі програми та
безліч інших загроз досить, щоб тримати будь-якого ІТ-фахівця на сторожі
цілодобово.
В даній роботі розглядаються основні принципи й найкращі практики,
які ІТ-фахівці використовують для забезпечення безпеки своїх систем.
Таким чином, озброївшись цими принципами вищого рівня, фахівці з
інформаційної безпеки придумали кращі практики, щоб допомогти
організаціям забезпечити безпеку своєї інформації.
Існує безліч передових практик в області ІТ-безпеки, які характерні для
певних галузей або підприємств, але деякі з них застосовуються в широкому
спектрі.
Комп’ютери в офісі можна було б повністю захистити, якби всі зв’язки з
мережею Інтернет були розірвані, і усіх працівників вигнали б з роботи – але
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дана практика не принесла б жодної користі. Ось чому одна з найбільших
проблем в області ІТ-безпеки – це знайти баланс між доступністю ресурсів та
конфіденційністю і цілісністю даних. Замість того, щоб намагатися
захищатися від усіляких загроз, більшість ІТ-відділів спочатку фокусуються
на ізоляції найбільш важливих систем, а потім шукають прийнятні способи
захисту інших, не роблячи їх марними. Деякі з систем з більш низьким
пріоритетом можуть бути кандидатами для автоматичного аналізу, тому
найбільш важливі системи залишаються в центрі уваги [1].
Щоб система інформаційної безпеки працювала, вона повинна знати,
кому дозволено бачити й робити певні дії. Наприклад, комусь в бухгалтерії
не потрібно бачити всі імена клієнтської бази даних, але йому можуть
знадобитися цифри, отримані в результаті продажу. Це означає, що
системному адміністратору необхідно призначати доступ за типом роботи
людини та, можливо, буде потрібно додатково уточнити ці обмеження
відповідно до організаційного розподілу. Це гарантує, що фінансовий
директор в ідеалі зможе отримати доступ до більшої кількості даних і
ресурсів, ніж молодший бухгалтер. Проте, ранг не означає повний доступ.
Генеральному директору компанії, можливо, буде потрібно побачити більше
даних, ніж іншим особам, але йому автоматично не потрібен повний доступ
до системи. Це підводить нас до того, що мають бути призначені мінімальні
привілеї, необхідні для виконання обов’язків. Якщо обов’язки людини
змінюються, то і привілеї змінюються [2].
Необхідно використовувати декілька способів захисту інформації, які не
залежать один від одного. Тому що використання одного гарного засобу
захисту, такий як, наприклад, протокол автентифікації, корисно тільки до тих
пір, поки хтось не порушить його. Коли використовується кілька незалежних
способів захисту, зловмисникам необхідно використовувати кілька різних
стратегій, щоб пройти через такий захист. Впровадження такого типу
складності не забезпечує 100-відстотковий захист від атак, але знижує
ймовірність успішної зловмисної атаки.
Важливим принципом безпеки є наявність систем резервного
копіювання, що дозволяє ІТ-відділу постійно відслідковувати заходи безпеки
та швидко реагувати на порушення. Якщо порушення не є серйозним,
компанія або організація можуть продовжувати роботу з резервною копією,
поки проблема не буде усунена. Інформаційна безпека зводиться як до
обмеження шкоди від порушень, так і до їх запобігання [3].
В ідеалі, системи безпеки ніколи не буде зламана, але коли порушення
безпеки відбулося, подія повинна бути зареєстрована. Насправді, ІТ-персонал
часто записує стільки, скільки може, навіть коли порушення не відбувається.
Дані від зломів в кінцевому підсумку допоможуть поліпшити систему і
запобігти майбутнім атакам.
Хакери постійно вдосконалюють свою майстерність, а це значить, що
інформаційна безпека повинна розвиватися, щоб не відставати. ІТ-фахівці
проводять тести, оцінку ризиків, перечитують план аварійного відновлення,
перевіряють план забезпечення безперервності бізнесу в разі атаки.
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ІТ-безпека – це складна робота, що вимагає уваги до деталей і одночасна
обізнаність на більш високому рівні. Однак, як і багато завдань, які на
перший погляд здаються складними, ІТ-безпеку можна розбити на основні
етапи, які можуть спростити процес. Не можна сказати, що це полегшує
завдання, але це дозволяє зняти напругу з ІТ-фахівців.
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ОБЧИСЛЕННЯ ПОХІДНОЇ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ GEOGEBRA
Вища математична освіта в наш час відіграє значну роль у підготовці
майбутніх фахівців у галузі математики, інформатики, комп’ютерних та
різних інформаційних технологій. Враховуючи усе це, актуальною є
проблема створення та широкого впровадження в педагогічну практику
інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання математики
у ВНЗ. Серед існуючих ІКТ та засобів навчання найзручнішими для
реалізації навчання вищій математиці є системи комп’ютерної математики.
Система комп’ютерної математики - це пакет програм, що дозволяє
виконувати найрізноманітніші математичні операції. Вони містять функції
майже усіх розділів сучасної математики, мають зручний інтерфейс та
декілька мов програмування. Дозволяють комбінувати алгоритми,
математичні формули, текст, графіку, діаграми тощо. Введення IKT до
складу систем навчання математичних наук у закладах вищої освіти змінює
усі її складові, проте найбільшою мірою – технологічну підсистему (засоби
та форми навчання). Таким чином, засобами навчання математичних
дисциплін стануть системи комп’ютерної алгебри та геометрії [1, с. 11].
Однією з таких програм є GeoGebra - безкоштовна комп’ютерна
програма, яка за рахунок команд вбудованої мови, надає широкі можливості
для побудови та дослідження графіків функцій, різноманітних математичних
обчислень, зокрема, коренів, матриці, похідних, інтегралів, розв’язування
рівнянь та систем рівнянь. Важливою перевагою цієї програми є те, що вона
доступна не тільки на ПК, а й на мобільних пристроях.
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Для повноцінного ознайомлення з програмою Cas GeoGebra знайдемо
1
6

похідну у  х 3  3х 2  х 6  5.
1) Відкриваємо програму Geogebra:

Рисунок 1 – Вікно програми Geogebra
2) Вибираємо функцію CAS калькулятор:

Рисунок 2 – Вид вікна програми Geogebra з функцію CAS
калькулятора
3) Вводимо потрібний нам приклад:

Рисунок 3 – Вид вікна програми Geogebra з прикладом
4) Нажимаємо кнопку f´ на панелі задач:
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Рисунок 4 – Вид вікна програми Geogebra з розв’язком
На нашу думку, використання на заняттях середовищ комп’ютерної
математики, змінює методику викладання, дозволяючи підвищити рівень
активності та зацікавленість студентів до дисципліни, а тому сприяє кращому
засвоєнню навчального матеріалу. А це, свою чергу, дасть змогу розвивати
здібності альтернативного мислення та формування умінь розробляти
стратегію пошуку рішень практичних завдань.
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ІНТЕРНЕТ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ
На сьогоднішній день ми можемо спостерігати потужний технологічний
розвиток програмного забезпечення у Всесвітній мережі, а також те, що він
мав великий вплив на принципові зміни у технологіях які використовуються
у самому бізнесі. Можемо розглянути різні аспекти, можливості та впливи,
які має або буде мати майбутнє покоління Web, і здійснювати це на основі
функціональності і соціалізації, які можна розглядати як певний
фундаментальний навігаційний простір для Web.
Інтернет речей являє собою постійно зростаючий світ сенсорів і
пристроїв, що створюють потік гранульованих даних про наш світ. "Речі"
включають в себе все від датчиків навколишнього середовища, які
відстежують температуру або споживання електроенергії, до "розумних"
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побутових приладів, дистанційного керування машинами і виробничими
лініями. Пристрої всіх типів керовані онлайн і приєднуються до мережі.
Через те що, еволюція Всесвітньої павутини та її розвиток за багато
років має різноманітні аспекти, а саме технологічний аспект, то в цьому
дослідженні розглянемо досить важливі перспективи для індивідуального
користувача, суспільства користувачів та з погляду бізнес-користувачів. На
нашу думку, на що потрібно звернути свою увагу так це на такий аспект
Павутини, який має вплив на індивідуальних користувачів, або існування та
розвиток співтовариства користувачів. Можна сказати, що на сьогоднішній
день бізнес дуже швидко розвивається, а це означає що відбувається
впровадження нових технологій. Сьогодні майже неможливо зустріти
підприємство яке не використовує інтернет так як використання саме цього
ресурсу дає більш розширенні можливості для підприємства і подальшого
його розвитку.
Звертається увага на найважливіші бізнес-моделі, які отримали свій
розвиток у Мережі. Варто також всі бізнес-моделі конкретизувати та
показати їх розвиток в новому середовищі Web 2.0. І на сьогоднішній день
ми можемо спостерігати, як технічні можливості сучасної Мережі дають
змогу ефективно поєднувати бізнес-моделі, що раніше це було зовсім не
можливо.
Про проблеми формування бізнес-моделей писали такі видатні зарубіжні
і вітчизняні науковці. Великий внесок у дослідження проблеми внесли
Котельников В., Кравченко Е.С., Сооляттэ А., Мокрицька З.В., Ревуцька Н.В.
Можемо сказати, що на сьогоднішній день не існує єдиного визначення
поняття «бізнес-модель», а також немає підходів, щодо їх формування і
аналізу.
Метою нашого дослідження є поняття «бізнес-модель» підприємства;
визначення основних елементів та обґрунтування технології формування
бізнес-моделі.
Бізнес-модель – це компактне, спрощене уявлення про бізнес,
призначене для цілісного опису та аналізу діяльності всієї системи
взаємопов'язаних бізнес-процесів.
Бізнес-моделі можуть бути як складними, так і простими, в залежності
від початкової задумки підприємця, доступних ресурсів і бачення
майбутнього розвитку. Завжди пам'ятайте про двох особливо важливих
моментах, які необхідно врахувати при складанні бізнес-плану і бізнесмоделі: прогнозування доходів і визначення точки беззбитковості.
При бажанні, свою бізнес-модель можна перетворити на справжній
витвір мистецтва, хоча зазвичай, для спрощення процесу, цілком можна
обмежитися тільки написами.
Кожен науковець це поняття трактує по своєму, єдиної думки щодо
цього визначення немає. Виходячи з цього «бізнес-моделі» можна поділити
на дві категорії:
1. цінність для клієнта (підхід, спрямований на зовнішнє оточення
підприємства );
2. процеси та ролі (підхід, спрямований всередину підприємство).
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Можемо взяти декілька різних визначень щодо терміну «бізнес-модель»:
1.Бізнес-модель підприємство - це спосіб, який підприємство
використовує для створення цінності та отримання прибутку.
2. Бізнес-модель - це уявлення про те, як підприємство робить (або має
намір зробити) гроші.
Незважаючи на велику кількість різновидів бізнес-моделей, їх все можна
розділити на 7 основних груп:
− реклама;
− електронна комерція (e-commerce);
− підписка;
− P2P (peer to peer);
− Open Source (ПО з відкритим кодом);
− дані (Data);
− процесинг (Обробка транзакцій).
Можемо сказати, що бізнес-модель - це, перш за все, спеціальна форма
опису основної економічної діяльності організації, що дозволяє менеджменту
побачити її процеси в контексті ринку в цілому, в контексті попиту і
конкурентного пропозиції, в контексті стійкості і так далі.
Є декілька типів бізнес-моделей:
B2C (Business-To-Consumer) - Бізнес для Споживача. Модель
використовується для опису взаємини між компаніями і споживачами і
описує ринок продажу товарів і послуг роздрібному покупцеві.
Найбільш ефективна стала модель B2C в середовищі Інтернет, адже
електронна комерція збільшує ринкову активність компаній.
B2B (Business-To-Business) – Бизнес для Бізнесу. Цей тип моделі є
доречним у використанні підприємствами. Саме з цим типом моделі дуже
легко працювати підприємцям з підприємцями. Іншими словами можна
сказати, що вона покращує пошук партнерів. Це модель взаємини
комерційних організацій і вона являє собою торгівлю між юридичними
особами.
B2G (Business-To-Government) - Бізнес для Держави. Це модель
взаємини між державою і бізнесом (юридичними особами). Є також дуже
доречною у використанні різних бізнес планів.
Ми дослідили, що в діяльності менеджмент кожної організації керівник
повинен вибирати ту або іншу бізнес–модель побудови інноваційного
процесу залежно від обсягу інвестицій і результатів аналізу відповідності
можливостей підприємства потребам ринку в передбачувані до випуску
інноваційних продуктів.
Дуже важливо знати те, що «бізнес-модель» повинна існувати на
кожному підприємстві. Інколи результати діяльності підприємства залежать
від того чи правильно вибрана «бізнес-модель». В ході дослідження ми
з’ясували, що «бізнес-моделі»- це загальна картина того як буде
створюватись економічна цінність для покупця, фірми, партнерів і
акціонерів.
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Щоб полегшити створення бізнес-моделі свого проекту, можна
скористатися спеціальними онлайн-сервісами, такими як Canvanizer або
Business Model Fiddle.
В ході нашого дослідження ми з’ясували, що бізнес-модель є
невід’ємною частиною бізнесу. І що завдяки їй можна досягти кращого
результату
на
підприємстві.
Бізнес-модель
постійно
потрібно
удосконалювати у способах взаємодії з бізнес партнерами. Використання
бізнес–моделювання передбачає здійснення комплексного економічного,
аналітичного, графічного та програмного обґрунтування вибору найбільш
ефективного варіанта стратегічного розвитку компанії, зокрема
розмежування етапів формування та розвитку бізнес-моделі за окремими
чинниками, умовами, характеристиками.
Ми з’ясували, що необхідною умовою розвитку бізнес-моделі є
взаємодія елементів окремих модулів, яка забезпечує отримання
синергетичних ефектів і формування унікального формату сполучення
ресурсів, можливостей та результатів. І можемо з легкістю сказати, що
інтернет в бізнесі є невід’ємною його частиною. Використання інтернету в
бізнесі спрощує пошуки партнерів, акціонерів і так далі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТОЇ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ПК
Широке впровадження комп’ютерної техніки на сьогоднішній день
дозволяє вирішувати практично всі завдання, які пов’язані зі сприйняттям,
обробкою та передачею інформації. У наш час персональні комп’ютери (ПК)
використовуються в адміністративній, науковій, інженерно-технічній і
творчій
діяльності,
освітянській
і
побутовій
сферах,
бізнесі,
сільськогосподарському виробництві і т.д. Предметом дослідження є розгляд
принципів роботи сучасного комп’ютера та їх функціональних можливостей,
що в сукупності прийнято називати архітектурою комп’ютера, яка визначає
принципи дії, інформаційні зв’язки і взаємодію головних пристроїв.
Вперше означення терміну «архітектура комп’ютера» було введене в
1964 році розробниками комп’ютера IBM 360 Амдалем Г. та його колегами.
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Архітектура комп’ютера з їх точки зору – це його структура і поведінка як їх
бачить програміст на асемблерній мові. Вона включає наступне: формати
даних і команд, методи адресації, систему команд, а також загальну
організацію процесора, основної пам’яті і пристроїв введення-виведення.
Пізніше А. Пейджез з тієї ж фірми запропонував розуміти під архітектурою
комп’ютера інтерфейс між його апаратним та програмним забезпеченням.
В даний час найбільшого поширення в ПК отримали 2 типу архітектури:
принстонська (фон Неймана) і гарвардська. Обидві вони виділяють 2
основних вузла ПК: центральний процесор і пам’ять комп’ютера. Відмінність
полягає в структурі пам’яті: в принстонській архітектурі програми і дані
зберігаються в одному масиві пам’яті і передаються в процесор по одному
каналу, тоді як гарвардська архітектура передбачає окремі сховища і потоки
передачі для команд і даних.
Архітектурою комп’ютера називається його опис на деякому загальному
рівні, що включає опис призначених для користувача можливостей
програмування, системи команд, системи адресації, організації пам’яті і так
далі. Архітектура визначає принципи дії, інформаційні зв’язки і взаємне
з’єднання основних логічних вузлів комп’ютера: процесора, оперативного
ЗП, зовнішніх ЗП і периферійних пристроїв. Спільність архітектури різних
комп’ютерів забезпечує їх сумісність з точки зору користувача [1].
Основні електронні компоненти, що визначають архітектуру процесора,
розміщуються на основній платі комп’ютера, яка називається системною або
материнською (MotherBoard). А контролери та адаптери додаткових
пристроїв або самі ці пристрої, виконуються у вигляді плат розширення і
підключаються до шини за допомогою роз’ємів розширення [2].
Принцип відкритої архітектури полягає в наступному: регламентуються
і стандартизуються лише опис принципу дії комп’ютера і його конфігурація
(певна сукупність апаратних засобів і з’єднань між ними). Таким чином,
комп’ютер можна збирати з окремих вузлів і деталей, розроблених і
виготовлених незалежними фірмами-виробниками; комп’ютер легко
розширюється і модернізується за рахунок наявності внутрішніх
розширювальних гнізд, в які користувач може вставляти всілякі пристрої, що
задовольняють заданому стандарту, і тим самим встановлювати
конфігурацію своєї машини відповідно до своїх особистих переваг.
Архітектура комп’ютера зазвичай оцінюється за певними критеріями:
потужність, продуктивність, ціна, об’єм пам’яті, латентність (інтервал часу
від моменту запиту даних до отримання їх перших бітів). ПК,
сконструйований за принципом відкритої архітектури, дає можливість
підключення будь-якого числа периферійних пристроїв та необмежених
можливостей модернізації комп’ютера (на практиці обмеження є, але вони
мають характер конкретної реалізації схеми комп’ютера).
Технічною
реалізацією принципу відкритої архітектури є структура системної
магістралі. Відкрита архітектура комп’ютера з появою Інтернету отримала
нові можливості для розвитку. Точніше, кожний пристрій, підключений до
ПК, може використовуватися в режимі колективного доступу. У кожного ПК
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в Інтернеті є своя IP-адреса, а у кожного пристрою введення-виведення теж є
адреса. Таким чином, комбінуючи адресу ПК і адресу пристрою введеннявиведення, можна забезпечити доступ до будь-якого відкритого для
колективного використання пристрою.
Переваги для користувачів від закладеного в ПК принципу відкритої
архітектури полягає в наступному:
-здешевлення вартості комп’ютерів через конкуренцію фірм, які
виробляють комплектуючі;
-користувачі можуть налаштовувати ПК під свої потреби шляхом
придбання і підключення додаткових пристроїв. При цьому вони не пов’язані
асортиментом, пропонованим конкретною фірмою, а можуть вибирати
продукцію інших фірм;
-відкритість архітектури привела до появи безлічі фірм, що
спеціалізуються на випуску сумісних з комп’ютерів. Це стало причиною
зниження цін, підвищення якості і до збільшення вибору для користувачів.
Перехід до комп’ютерів п’ятого покоління проявився в колосальній
мініатюризації елементної бази та в нарощенні обчислювальної потужності і
пам’яті комп’ютерів [3].
Отже, відкритість архітектури дозволяє ПК нарощувати свою
потужність. До системного блоку комп’ютера можна підключати
різноманітні прилади вводу-виводу інформації, розширюючи тим самим його
функціональні можливості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ДІЛОВОЇ ГРАФІКИ ЗАСОБАМИ
MICROSOFT EXCEL
В умовах інтеграції України в європейський oсвітній простір все
більшої актуальності набуває проблема пошуку шляхів підвищення
ефективності та результативності сучасних технологій розробки ділової
графіки засoбами Microsoft Excel. На сучасному етапі розвитку
соціокультурний процес характеризується глобалізацією мас-медійного
простору, інтенсивним проникненням в oсвітнє середовище інфoрмаційнокомунікаційних технологій, які викликали в освіті не тільки появу
позитивних тенденцій, пов’язаних, насамперед, з рoзширенням горизонтів її
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дoступності, а й нових суперечностей і ризиків, викликаних стрімким
поширенням інформації. Підготовка висококваліфікованих кадрів неможлива
без використання сучасних інформаційних технологій (ІТ), у тому числі
мережі Internet, у всіх сферах діяльності людини.
Вагомий внесок у розробку та впровадження електронних таблиць
зрoбили такі знамениті вчені як: Aнтонов В., Злобін Г., Чаповська Р.,
Вальдрат О. та багато інших, проте даний напрямок потребує подальшого
розвитку.
Електронні таблиці містять велику кількість цифрoвих даних. Тому
проаналізувати їх, пoрівняти дані, встанoвити співвідношення між ними
досить важко. Інколи фахівців цікавлять не тільки цифри, а й тенденції у їх
зміні. Якщо дані зoбразити графічно, то можна значно простіше зробити
аналіз великої кількості інфoрмації. Саме тому, дані зручніше розглядати не
у вигляді таблиць, а у вигляді графіків. Графічне зображення у якому
числові дані надаються у вигляді геoметричних фігур називається діаграмoю.
Саме табличний процесор Excel дає змогу подавати табличні дані в більш
зручній для сприйняття графічній фoрмі («Одна картинка варта тисячі слів»
– Конфуцій). У табличному процесoрі Excel можна пoбудувати діаграми
різних типів. Серед стандартних діаграм і графіків є такі: гістограма,
лінійчаста, графік, кругова, з областями, кільцева, крапкова та багато
інших. По гістограмі числові дані відображаються стoвпчиками, вона має сім
різновидів і є oдним із популярних видів ділової графіки.
Ділова графіка – це oбласть комп’ютерної графіки, призначена для
наoчного представлення різних пoказників роботи установ. Планові
показники, звітна дoкументація, статистичні зведення – для таких об’єктів за
дoпомогою
діловoї
графіки
створюються ілюстративні матеріали.
Прoграмні засоби ділової графіки включаються до складу електрoнних
таблиць. Графік відрізняється прoстотою та виразністю, відoбражає одну
або кілька залежнoстей вигляду і викристовується для відoбраження
коливань курсу валют або акцій в часі,
на графіку числові дані
відoбражаються крапками (або іншими графічними примітивами).
Особливість діаграми з oбластями полягає в тому, що вона, з oдного боку,
відображає характер змін oкремих показників, а з іншого демонструє їх
співвідношення. Цій діаграмі притаманні властивості графіка і круговoї
діаграми.
Оснoвою всього різноманіття діаграм і графіків є три види: стoвпчикова
діаграма, кругова діаграма і лінійний графік. Кругoві діаграми більш
відкрито пoказують співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму
вивoдяться співвіднoшення показників, розміщених в одному рядку або
стовпчику, співвіднoшення їх даних вказуються у відсотках від цілого.
Стовпчикові діаграми краще пoказують кількісні характеристики oдночасно
в кількох стовпчика і рядках.
Лінійний графік краще викoристовувати для зoбраження змін показників
протягом визначенoго часу. Створюючи діаграму, Ехсеl зберігає зв’язки
між вибраними числовими даними і їх графічним зoбраженням. Зміни чисел
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або тексту у таблиці будуть призвoдити до відповідних змін стoвпчиків,
секторів та інших елементів діаграм. За пoбудову графіків і діаграм в Excel
відпoвідає Майстер діаграм, який автоматизує ствoрення, тож користувачу
залишається тільки рoбити вибір із його прoпозицій та вказувати деякі
параметри. Редактор електронних таблиць є одним з чотирьох базових
прoграмних продуктів пакету Microsoft Office (з MS Word, Access і Power
Point), найбільш затребуваних в сучаснoму суспільстві для oбробки
інформації (даних), які представлені в табличній фoрмі. Тому вивчення
методів побудови динамічних діаграм в Excel не тільки гoтує студентів до
подальшої професійної діяльності та підвищує їх рівень вправності, а також
розвиває творчу уяву і активізує пізнавальну діяльність. Динамічні
діаграми, які є результатом виконання завдань, самі по собі настільки
привабливі і багатофункціональні, що незмінно викликають пoзитивну
мотивацію студентів в подальшому освоєнні сучасних інформаційних
технологій.
Таким чином, таблиці Excel використовуються для вирішення завдань
самого різного характеру і різнoго ступеня складності – від складання
маленької електрoнної таблиці планування сімейного бюджету до величезної
корпoративної бази даних, яка містить відoмості про всю продукцію, що
випускається компанією, всіх замовників та обсяги продажів і т.д. Як і всі
прoграмні продукти, що вхoдять в пакет Мicrosoft Office, Excel можна
використовувати як окрему самoстійну програму, так і спільно з усіма
іншими програмами цього пакета.
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ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ:
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Туристична індустрія є ідеальною платформою для впровадження
сучасних інформаційних технологій та систем. Блискавичний розвиток
світової павутини – Інтернет від простої аналогової передачі даних до
надпотужного мультимедійного засобу, став новим досі небаченим джерелом
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можливостей в туристичному бізнесі. Пропонуючи інтерактивність, простоту
та доступність, WEB-простір став на витоках такого нового та
парадоксального явища в туризмі як віртуальний туризм.
Актуальність теми полягає в тому, що розвиток віртуального туризму –
це закономірний процес. Його виникнення спричинене плином часу та
розвитком технологічного прогресу, під впливом чого змінюється і відчуття
світу людиною. Також відбулося формування віртуальної культури, під її
впливом виникає абсолютно новий тип туриста з особливими потребами та
особливою поведінкою.
Так, проблему розвитку віртуального туризму досліджували такі
українські вчені, як: Борисов Є.А., Буй В.М., Самохвал Н.В., та ін.
Закордонні дослідники також приділяють увагу визначенню особливих рис
віртуального туризму та його переваг. Але при цьому залишається багато
питань щодо можливостей розвитку віртуального туризму, що потребують
проведення подальших досліджень.
Одне з визначень поняття «віртуальний», розуміється як створений за
допомогою комп’ютерних технологій. Віртуальні тури – це своєрідні онлайн
презентації, які надають змогу потенційним екскурсантам оглянути будьякий об’єкт туристичної атракції. У залежності від можливостей та типу
запропонованого віртуального туру, це можуть бути широкоформатні або
сферичні панорами об’єктів будь-якого розміру та форми. Наприклад
експонати музеїв та картинних галерей, кімнати готелів, вулиці та
архітектурні ансамблі міст, алеї парків, види з висоти пташиного польоту
тощо. [1, ст. 127]
Віртуальний туризм є незвичним, так як його сутність не відповідає
загальноприйнятому розумінню туризму як такого, хоча і має його
характерні риси (подорож у вільний час з пізнавальною метою, відпочинок).
Відмінними від традиційного туризму є такі його особливості як: пасивність,
немає потреби виїзду за межі основного місця проживання. Тоді як більшість
традиційних видів туризму пов’язані з виїздом за межі постійного місця
проживання та використанням природних ресурсів планети. [3, ст. 85]
Характерні риси класичної екскурсії, як от зорове сприйняття
демонстрованих об’єктів, наявність конкретної теми показу, наявність
екскурсантів тобто інтернет-користувачів є притаманними й віртуальним
подорожам. Потреба у наявності кваліфікованого екскурсовода під час
віртуальних екскурсій відсутня, адже віртуальний екскурсант сам обирає
об’єкти показу та визначає маршрут.
Здійснивши порівняльний аналіз спільних та відмінних ознак
традиційного туризму та віртуального, а також характерних рис класичної
екскурсії та віртуальної, встановлено, що більш коректною назвою даного
інноваційного явища є «віртуальна екскурсія».
Узагальнюючи інформацію із наукових праць можна стверджувати що
суть поняття «віртуальна екскурсія» розкрита не в повній мірі тому
виникають підстави запропонувати нове трактування даного поняття.
Віртуальна екскурсія – це подорож, яку особа здійснює у віртуальному
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просторі та реальному часі з метою дистанційного пізнання світу, що надає
можливість людині сприймати віртуальні об’єкти як реальні,
використовуючи інформаційний туристичний ресурс — 3D-моделі, та під час
здійснення якої єдиним засобом демонстрації є комп’ютер.
До переваг використання віртуальних екскурсій слід віднести такі:
1. Інтерактивність, що створює ефект присутності та дозволяє
користувачеві не просто пасивно спостерігати, а й активно брати участь у
процесі;
2. Задоволення потреб у подорожах для людей з обмеженими фізичними
та фінансовими можливостями;
3. Інформативність, детальне ознайомлення з будь- якими об’єктами, що
є частиною детального 3D-зображення;
4. Заощадження часу та коштів, сучасна людина відчуває недостачу часу
на відпочинок, подорожі, а віртуальний тур дає змогу економити час;
5. Безпека: «подорожуючи» за монітором власного комп’ютера, турист
уникає фізичних труднощів і небезпеки, а ризик настання нещасного
випадку – мінімальний;
До недоліків використання віртуальних екскурсій варто віднести:
1. Брак емоцій: людський мозок розуміє підміну реальності, адже емоції,
які турист отримує від проходження реальних маршрутів, неможливо
отримати від віртуальних.
2. Низький рівень запам’ятовуваності.
3. Дороговартісність послуг зі створення 3D-панорам
4. Повноцінно може відображатися тільки на добре оснащених
комп’ютерах.
Міжнародний досвід впровадження віртуальних турів переконливо
доводить, що даний напрям діяльності надає умови для підвищення
конкурентоспроможності туристичної послуги. Такий туристичний продукт,
який презентований у вигляді віртуального туру є інформаційно місткішим,
презентабельнішим і приваблює своєю новизною. Саме під час перегляду
віртуального туру людина може відчути емоції та переживання які стануть
поштовхом до купівлі реального туристичного продукту, тобто технології
віртуальної реальності можна використати в рекламі та просуванні вже
готових турів. [4, ст. 92]
В Україні віртуальні подорожі ще не набули масового використання і
вони як маркетинговий засіб залучення клієнтури вимагають постійного
розширення і впровадження. Здійснивши огляд українських інтернетпорталів, на яких пропонуються віртуальні екскурсії, серед найкращих слід
зазначити такі:
1. WEB-ресурси професійних фотостудій та веб-студій, які розробляють
3D панорами (фотостудії «Grades Photo», «StudiaFoto», «Virtual-tour»,
«PrositeFive», « 3D-panoramas», «3DTour»)
2. WEB-cторінки безпосередньо самих дилерів туристичних послуг –
готелів, ресторанів, музеїв і т. д. (готелі «Джордж» у Львові, «Premier Palace у
Києві, музей Однієї вулички у Києві та ін.).
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3. WEB-cайти інтернет-проектів, на яких зібрано віртуальні тури по
великим містам України. Найяскравішими прикладами таких проектів є
«3Dmaps.net» та «Ukraine 3D», «Екскурсія Карпатами в 3D».
Таким чином, використання технологій віртуальної реальності, 3Dекскурсій в туристичній галузі наразі є найбільш далекоглядним,
неординарним напрямом інтернет-технологій та систем як для просування,
популяризації туристичних осередків так і бажаним інструментом
маркетингу для незліченних закладів готельно-ресторанного господарства,
музеїв та інших комерційних туристичних установ, ефективним методом
демонстрації туристичних принад для потенційних споживачів тур послуг, як
альтернатива туризму у звичному розумінні для людей, які не мають
можливості вирушити у подорож.
Не дивлячись на постійно зростаючу популярність даної інновації, є
підстави думати, що вона ніколи не зможе замінити традиційний туризм як
засіб вивчення оточуючого світу, гармонійного єднання з природою, джерела
збільшення доходів як для туристичних підприємств, так і для національної
економіки в цілому, та в повній мірі витіснити його з туристичного бізнесу.
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КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА»
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
В даний час інформаційні технології знаходять своє застосування в
різноманітних сферах професійної сфери життя та бізнесу. Процес
інформатизації суспільства зачіпає безліч людей, що живуть в різних країнах
та працюють в різних сферах людського життя. Інформатизація суспільства
характеризується своїм стрімким розвитком і тісним зв'язком з процесом
глобалізації. Однією з них є необхідність забезпечення продовольчої безпеки.
Для її вирішення необхідно використовувати різні методи, в тому числі і ті,
які надають нам сучасні інформаційні технології.
Продумане стратегічне планування і чітке оперативне управління
бізнесом неможливі без застосування сучасних програмних засобів. Система
планування ресурсів підприємства (ERP-система) дозволяє керівникам
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отримувати оперативну достовірну інформацію про стан справ в цілому по
компанії і в її підрозділах, що дає можливість приймати обґрунтовані
управлінські рішення. Корпоративна інформаційна система "Галактика"
адресована середнім і великим підприємствам і включає функціональність
для вирішення всього комплексу завдань стратегічного планування і
оперативного управління [1].
Отже, важливим компонентом застосування інформаційних технологій в
управлінні підприємствами ресторанного бізнесу є автоматизовані
інформаційні системи (далі - АІС), адаптовані під потреби даної галузі
господарювання. Однак дослідники застосування інформаційних технологій
в харчовій промисловості відводять більшу увагу застосуванню
інформаційних технологій в виробничих процесах на підприємствах.
Питання адаптації АІС управління для ресторанного бізнесу не розглянуто в
повній мірі, а лише окремі його аспекти.
Корпоративна інформаційна система «Галактика» пропонує окремі
галузеві рішення для підприємств харчової промисловості. Система
«Галактика» є зручною для автоматизації підприємств харчової промисловості
та функціонує з урахуванням особливостей бухгалтерського обліку в галузі.
Рішення «Галактика Харчова промисловість» охоплює всю
організаційну структуру управління підприємства харчової промисловості.
Модульність, мультиплатформеність і масштабованість системи дають
можливість гнучко адаптувати її використання при зміні бізнесу. АІС
«Галактика Харчова промисловість» надає додаткові можливості:
1) формування планів і бюджетів збуту, виробничу програму, план
постачання і відстеження їх виконання за принципом «точно в строк»;
2) оптимізація платіжного балансу закладу;
3) врахування особливостей сировини, коригування рецептурних
журналів, формування виробничих звітів, контроль незавершеного
виробництва;
4) планування собівартості продукції по складним багатоетапним
технологічним процесам, моніторинг фактичних витрат, аналіз із
використанням користуванням різних баз розподілу накладних витрат;
5) ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також обліку в
міжнародних стандартах gaap, isa і інших для західних інвесторів,
оптимізація оподаткування;
6) забезпечення «прозорості» руху матеріальних і фінансових ресурсів,
захист від несанкціонованого відведення грошових коштів, сировини і
готової продукції [2].
Дане галузеве рішення має такі особливості, що дозволяють адаптувати
його під потреби ресторанного бізнесу:
- можливість моделювати технології виробництва продукції,
автоматизовано формувати рецептури;
- управління якістю продукції, що виробляється;
- можливість контролювати терміни придатності сировини і готової
продукції;
- контроль звернення тари;
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- можливість формувати галузеву звітність;
- стикування з автоматизованими системами «мобільної дистрибуції»;
- можливість створювати територіально розподілені виробництва і
мережі дистрибуції [3].
Корпорація «Галактика» надає наступні результати аналізу статистики
впровадження по раніше автоматизованим закладам ресторанного типу:
середній відсоток скорочення рівня умовно-постійних витрат становить не
менше 5%. Зниження терміну оборотності оборотних коштів сягає 12% [2].
Можливості системи Галактика доповнюються і розширюються за
рахунок інтеграції з іншими рішеннями корпорації «Галактика»: для
управління виробничими процесами «Галактика AMM», для підтримки
бізнес-аналізу та підтримки прийняття рішень «Галактика BI», для
управління активами підприємства «Галактика EAM» і ін . Інтеграція
Галактики ERP з продуктами сторонньої розробки полегшується завдяки
використанню відкритих стандартів розробки (XML, COM, ActiveX, ODBC),
сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) і технологій web-сервісів.
Система має модульну структуру. Завдяки цьому замовники можуть
набувати тільки модулі, які виконують актуальні для підприємства завдання.
Система добре масштабується: при збільшенні кількості користувачів її
продуктивність зберігається на колишньому рівні.
Рішення корпорації «Галактика» впроваджені на багатьох підприємствах
харчової промисловості в Росії, Білорусі та України.
Підводячи підсумки, підкреслюємо, що основні можливості, які надають
підприємствам харчової промисловості ERP-системи, полягають в
автоматизації оперативного планування, обліку і контролю. При цьому кожен
з описаних програмних продуктів пропонує свої специфічні особливості. АІС
«Галактика Харчова промисловість» надає широкий функціонал,
орієнтований на підприємства харчової промисловості в цілому.
В даний час ринок АІС управління розвивається і спектр можливостей
по автоматизації неухильно розширюється. Разом з тим відбувається велика
адаптація програмних продуктів під потреби певних галузей, в тому числі і
ресторанного бізнесу. Значні витрати на впровадження АІС управління є
основним фактором, який сповільнює їх активне впровадження, при цьому
важливо враховувати, що подальше їх грамотне використання здатне
забезпечити суттєву економію для підприємства.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У БІЗНЕСІ
Не дивлячись на те, що вже понад 10 років QR-кодування активно
використовується у світі, в Україні аудиторія «свідомих» користувачів QRкодів лише починає зростати. Переважна більшість «зчитувань» QR-кодів на
практиці здійснюється або з метою отримання додаткової інформації, або з
простої цікавості. Проте можливості ефективного застосування QR-кодів у
бізнесі дуже широкі.
У країнах Азії, зокрема у Китаї та Японії, QR-коди набули масового
розповсюдження майже в усіх сферах діяльності людини: від бізнесу до
соціальних проектів, від розваг до контролю якості та аутентичності товару,
від ідентифікації профіля користувача у месенджерах та соціальних мережах
до розміщення QR-кодів на надгробках для онлайн відвідування померлих[1].
З’ясуванню проблем, перспектив та особливостей використання QRкодів у різних сферах діяльності людини присвячені праці українських
науковців І. Бутирської [2], Т. Дібрової, Т. Дубовик, Х. Засадної,
Н. Карачевської, Р. Романенка [3], Н. Форостяної [3], С. Шаповал [3] та ін.
Проте дослідження у даному напрямку не втрачають актуальності, а реалії
сьогодення вимагають поглибленого вивчення психологічних, технічних,
економічних та інших аспектів використання QR-кодів на практиці.
QR-код (в перекладі з англійської мови «Quick Response» – «швидка
відповідь») – це матричний код (двомірний штрих-код), що відповідає
деякому обсягу зашифрованої в графічний об’єкт інформації, розроблений та
презентований японською компанією «Denso Wave» у 1994 році [4].
На відміну від звичного штрих-коду, який сканують тонким променем,
QR-код визначається сенсором як двомірне зображення. Три квадрати, які
можна помітити в кутках зображення QR-коду, дозволяють нормалізувати
розмір зображення та його орієнтацію, а також кут, під яким сенсор
відноситься до поверхні зображення. Основна перевага QR-коду – це легке
розпізнавання скануючим обладнанням (у тому числі і камерою мобільного
телефону), що дає можливість його активного використання в бізнесі.
Версії символів QR-коду варіюються від версії 1 до версії 40. Кожна
версія має іншу конфігурацію модуля або кількість модулів. Модуль
відноситься до чорно-білих точок, які складають QR-код [5]. «Конфігурація
модуля» стосується кількості модулів, що містяться в символі, починаючи з
версії 1 (21 × 21 модулів) до версії 40 (177 × 177 модулів). Кожен вищий
номер версії містить 4 додаткових модуля з кожної сторони.
Кожна версія символу QR-коду має максимальну ємність даних
відповідно до кількості даних, типу символу та рівня корекції помилок.
Іншими словами, коли обсяг даних збільшується, потрібно більше модулів
для включення до QR-коду, що призводить до збільшення символів QR-коду.
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Максимальною кількістю символів, які поміщаються в один QR-код, є
7089 цифр, або 4296 цифр і букв (включаючи кирилицю), або 2953 байти
двійкового коду, або 1817 ієрогліфів [6].
Оскільки в QR-код можна додати будь-яку потрібну інформацію (текст,
посилання на сайт, опис продукту тощо), то дана технологія користується
популярністю при плануванні маркетингових кампаній різних бізнес-груп,
які, у першу чергу, пов’язані з торгівлею, виробництвом і логістикою.
У QR-коді можна зашифрувати: текст; URL-адресу (QR-код за секунду
спрямує клієнта на сайт, сторінку на YouTube, Google-форму тощо); номер
телефону; локацію, що дає можливість зашифрувати адресу офісу (клієнту не
потрібно запам’ятовувати вулицю, будинок, шукати шлях в інтернеті, сканер
завантажить дані в онлайн-карту); SMS; картинку (цей тип даних
зашифровується рідко, тому що в код вміститься тільки невелика за
розмірами картинка).
Ідеями для застосування QR-кодів у бізнесі можуть бути:
1) Додавання QR-кодів на зовнішню рекламу.
2) Швидка оплата товарів, послуг.
3) Завантаження файлів (договорів, рахунків, квитанцій, книжок тощо).
4) Перехід на сайт продавця.
5) Додавання посилання на соціальні мережі.
6) Продаж електронних квитків.
7) Додавання даних на візитну картку.
8) Додавання даних на документи для посвідчення їхньої дійсності
замість традиційних печаток та підписів (довідки, дипломи, квитанції тощо).
9) Розміщення оголошень в газетах і журналах.
10) Розміщення додаткової інформації – гарний спосіб побудувати
ефективну комунікацію з клієнтами. Для цього потрібно зробити
інформаційні QR-коди, в яких буде зашифрована додаткова корисна
інформація про компанію, товари та продукти. Це можуть бути вигідні
пропозиції, переваги, спеціальні умови, прайс-лист тощо [7].
11) Організація участі користувачів у голосуваннях та різноманітних
опитуваннях.
12) Контроль якості та автентичності товару. Ряд брендів, наприклад,
UGG і Sennheiser, дають покупцям можливість перевірити оригінальність
продукту через QR-коди. Механіка проста – QR-код розміщується всередині
упаковки, а покупець зчитує його після покупки. На екрані з’являється розділ
сайту виробника, де знаходиться інформація про справжність або, навпаки,
фальшивість товару. З огляду на досить хороший захист покупців (як на
законодавчому рівні, так і на рівні правил найбільших e-commerce-гравців),
повернути підробку не важко [1].
13) Створення вірусної маркетингової кампанії (можна заінтригувати
потенційних клієнтів QR-кодом, помістивши його в багатолюдних місцях і
зробивши його таким, що викликає інтерес заклик до дії).
14) Запрошення на участь у конкурсах, розіграшах, благодійних акціях.
15) Запрошення на презентації, тренінги, семінари, майстер-класи,
концерти, екскурсії та інші заходи.
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Серед основних переваг використання QR-кодів варто відмітити [2]:
1) зберігання великих обсягів інформації будь-якою мовою;
2) швидкість створення QR-коду за допомогою програм;
3) висока швидкість розпізнавання, адже друкарський розмір даного
коду може бути дуже маленький;
4) можливість зчитування в будь-якому напрямку (всеспрямоване або
360°-е сканування) і для розміщення підходить практично будь-яка поверхня;
5) високий рівень таргетування цільової аудиторії;
6) стійкість до пошкоджень (зчитування при ушкодженні коду до 30%).
Проте використання QR-кодів має деякі недоліки та перешкоди:
1) недостатня інформованість населення про технології QR-кодування;
2) відносно висока вартість мобільного Інтернету;
3) технічні проблеми (наприклад, неправильно встановлене програмне
забезпечення чи неякісна камера мобільного телефону тощо).
Отже, сучасні інформаційні технології характеризуються стрімким
розвитком, що дає можливість застосовувати нові носії бізнес-інформації.
Завдяки QR-коду споживач, володіючи лише мобільним телефоном або
іншим засобом зв’язку із вбудованою камерою, може швидко отримати
вичерпну інформацію про товар чи послугу, здійснити їх оплату, підтвердити
доставку тощо, що дозволяє наблизити споживача до виробника. Він дає
можливість на невеликій площі розмістити велику кількість цифрової
інформації і забезпечити таким чином необмежені можливості взаємодії між
сервісною системою підприємства та споживачем. Водночас є певні
особливості у застосуванні QR-кодів, що є перспективним напрямом
подальших досліджень.
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БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Інтернет-банкінг – це перспектива здійснення великої кількості
стандартних операцій, які бувають здійсненими особисто клієнтом в офісі
банку (за винятком операцій з готівкою)та через мережу Інтернет. Для
роботи з Інтернет-банкінгом клієнту всього лише необхідний комп’ютер або
телефон, підключення до мережі Інтернет і необхідна програма банку.
Всі системи Інтернет-банкінгу працюють за однаковим принципом. З
клієнтом укладається договір, після чого йому дають логін і пароль, за
допомогою яких можна увійти на сайті банку в свій «особистий кабінет». Там
заповнюються параметри платежу (ПІБ, номер договору на обслуговування,
код комунального платежу тощо.) та вказується необхідна сума [1].
Велика кількість банків надають мінімальну кількість послуг Інтернетбанкінгу (отримувати виписку з інформацією про платежі, отримувати
інформацію про поточний стан рахунку, блокувати карти та здійснювати
платежі з карт-рахунку за комунальні та телефонні рахунки тощо). Немає
необхідності володіти якими-небудь особливими знаннями або навичками,
щоб управляти своїми рахунками через Інтернет [2].
Взаєморозрахунки між клієнтом і банком проводяться в режимі
реального часу  онлайн. Ви можете відстежувати всі етапи обробки
платіжних документів у банку на екрані свого комп’ютера або телефону.
Інформація про платежі, що надійшли на Вашу адресу, оновлюється кілька
разів на день по мірі надходження в банк [3, 4].
Вигода для клієнта полягає в колосальній економії часу, витраченого на
обслуговування. Символічна плата за користування віддаленим доступом до
рахунку, так само як і невелика комісія за проведення платежів, в більшості
випадків виправдовують себе. Крім того, українське законодавство
зобов’язує банки встановлювати обмеження на кількість та суму операцій
протягом дня й протягом місяця. Через обмеження зламування стає просто
невигідним [5]. Виходячи з вищевикладеного, проаналізуємо головні
переваги та недоліки системи Інтернет-банкінгу в Україні (табл.).
Таблиця1 – Переваги та недоліки системи Інтернет-банкінгу в
України
Переваги

Недоліки
Для клієнтів банку
1. Простота в використанні;
1. Не завжди зручний інтерфейс;
2. Оперативність;
2. Не завжди повний спектр послуг;
3. Зручність;
3. Періодичні збої в системі;
4. Конфіденційність;
4. Імовірність Інтернет-шахрайства;
5. Можливість контролю;
5. Необхідність відвідувати банк для
6. Економія часу та коштів;
підключення послуги.
7. Цілодобовий доступ до рахунків;
8. Підвищена безпека.
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Прдовження таблиці 1
Переваги

Недоліки
Для банку
1. Економія в оплаті додаткових робочих 1. Високі початкові капіталовкладення в
місць за рахунок вкладення коштів у послугу;
цілодобову
працюючу
комп’ютерну 2. Ризик піддатися шахрайству та іншим
програму;
незаконним операціям;
2. Оптимізація процесу обслуговування за 3. Постійний моніторинг Інтернетрахунок скорочення паперової роботи;
простору в цілях безпеки системи;
3. Можливість використання послуги 4. Брак фахівців і технічної бази,
дистанційного
обслуговування необхідної для впровадження такого
корпоративними клієнтами банку;
високотехнологічного сервісу.
4. Скорочення витрат на обслуговування
клієнтів і на адміністративні витрати.

Таким чином, незважаючи на значне відставання України від провідних
країн світу в наданні банківських послуг віддаленого доступу, ринок
Інтернет-банкінгу, як і ринок електронної комерції в цілому, є для України
одним з найперспективніших шляхів розвитку та інтеграції у світову
систему.
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ТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У сучасній економіці фондовий ринок є невід’ємним та важливим
елементом фінансової системи ринкової економіки. Становлення
ефективного та діючого фондового ринку є важливим етапом завершення
трансформації вітчизняної економіки, її поступального розвитку. На
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сьогоднішній момент фондовий ринок України демонструє позитивні
тенденції розвитку в бік зростання, проте, незважаючи на підйом
українського фондового ринку, його стан вкрай нестійкий. В умовах
посилення активізації трансформаційних процесів ефективним способом
залучення та перерозподілу фінансових ресурсів є використання інструментів
фондового ринку. Розвиненість фондового ринку, який є серцевиною
ринкових відносин і забезпечує переміщення капіталів між різними
секторами економіки, максимально сприяє її реструктуризації і тим самим
зростанню економічної безпеки країни.
На початку XX століття провідні світові держави прискорили свій
соціально-економічний розвиток завдяки науково-технічного прогресу. Це
спричинено розвитком глобальної Інтернет-економіки, частиною якої є
електронний ринок цінних паперів та інвестицій.
Українськими вченими висвітлюються різноманітні системи управління
ринком цінних паперів, разом з тим, недостатньо висвітлені такі питання, як
основні ризики інформаційно-комунікаційних технологій при електронних
розрахунках, недостатньо проаналізовані стратегії розвитку модернізації
інформаційно-комунікаційних технологій, не досить чітко виявлені фактори
впливу на розвиток комунікаційних технологій. Однак незважаючи на
різноплановість та глибину проведених досліджень, проблема управління
ринком цінних паперів у реальному часі залишається недостатньо
дослідженою, тому тема є актуальною і своєчасною. Одним із шляхів
вирішення подібних задач є використання системи інтелектуальних агентів.
Фондовий ринок — важлива складова економіки будь-якої держави, у
тому числі й України. Фондовий ринок — це сукупність механізмів і правил,
що дозволяють здійснювати купівлю-продаж цінних паперів [1]. Серед
факторів, які впливають на фондовий ринок, виділяють: характер попиту і
пропозиції, суб’єктивні чинники, ситуацію на суміжних ринках, технічні
фактори [2].
До технічних факторів відноситься все, пов’язане із технічною сферою
цінних паперів. Чим краще технічне забезпечення, тим більше можливостей
для інвестування [2]. Інформаційне-технологічне забезпечення та наявність
торгово-інформаційних систем, по-перше, дає змогу миттєво отримати
інформацію з будь-якої точки світу. По-друге, з їх допомогою можна легко
здійснювати угоди з партнерами, що перебувають у віддалених районах. Потретє, вони сприяють створенню найсучасніших методів, що відповідають
інтересам інвесторів. По-четверте, зменшуються витрати на обробку даних.
Розвиток науково-технічного прогресу докорінним чином змінив доступ
до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет, відкрив нові
можливості розвитку Інтернет-економіки, частиною якої є електронний
ринок цінних паперів та інвестицій. Бізнес вимагає постійного вдосконалення
сервісу, індивідуального підходу, впровадження інновацій і скорочення
витрат, мінімізації ризиків. Усвідомлюючи, що на реальному ринку цінних
паперів та інвестицій основну роль виконують люди-торговці (брокери,
трейдери та ін.), то на модельованому ринку їм відповідають інтелектуальні
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агенти, які можуть приймати рішення, об’єднуватися в групи та навчатися в
процесі функціонування ринку, тобто виконувати майже усі дії, які
виконують реальні фахівці. Саме цим і пояснюється застосування
мультиагентного підходу для ефективного управління ринком цінних
паперів. Важливою складовою системи управління є автоматизація процесу
прийняття рішень на ринку цінних паперів та інвестицій із залученням
потенціалу мережі Інтернет. О. М. Стадницька [5] пропонує модель системи
штучних інтелектуальних організмів (агентів), які можуть ухвалювати
рішення щодо купівлі-продажу акцій, беручи участь в електронних торгах на
ринку цінних паперів України.
Створюючи робочу мультиагентну систему управління ринком цінних
паперів та інвестицій, необхідно виявити та впорядкувати побудову ієрархії
задачі. Мультиагентна система управління ринком цінних паперів та
інвестицій має бути дієздатною інтелектуальною системою, яка дасть змогу
брокерським фірмам укласти вигідні угоди на ринку, відповідатиме
інтересам клієнта та принесе йому дохід з найменшими затратами коштів,
людських та матеріальних ресурсів.
Мультиагентне інформаційно-комунікаційне забезпечення системи дає
інформацію про організацію та структуру ринку, необхідну для побудови
добре функціонуючої моделі. Етапом побудови моделі ринку цінних паперів
є проведення системного аналізу. За допомогою вибору та розроблення
програмного забезпечення системи, можливо правильно підібрати
інструментальні засоби проектування мультиагентних систем (МАС),
зважаючи на швидкі темпи розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, при ефективному впровадженні системи управління ринком
цінних паперів та інвестицій.
Для подальшого розвитку фондового ринку України та його становлення
в якості ефективної системи акумулювання і перерозподілу ресурсів з метою
подолання інвестиційної кризи, відродження зростання національного
виробництва є необхідними певні організаційно-економічні заходи.
Дослідження показують, що розв’язування задачі керування ринком цінних
паперів та інвестицій може бути ефективно виконано на основі агентноорієнтованого підходу – одного з нових перспективних напрямків штучного
інтелекту, що сформувався на основі результатів досліджень в галузі
розподілених інформаційних систем, мережних технологій вирішення
проблем та паралельних обчислень. Ключовим елементом мультиагентної
системи є програмний агент, здатний сприймати поточну ситуацію та
взаємодіяти з іншими агентами у процесі вироблення відповідних варіантів
рішень. Такі рішення забезпечують здатність до самоорганізації, що є дуже
важливою властивістю для ринку цінних паперів та інвестицій, який
функціонує в умовах багатофакторної невизначеності.
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ТОП-10 ТУРИСТИЧНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Туризм став невід’ємною частиною життя сучасного суспільства.
Важливою особливістю будь-якої подорожі є бронювання квитків на літаки
чи наземні транспортні засоби, бронювання житла та ренти автомобіля.
Використання систем інтернет-бронювання набуло вагомого значення в
плануванні подорожей. Для спрощення та прискорення процесів пошуку та
покупки туристичних продуктів було створено тисячі мобільних додатків та
адаптивних сайтів.
WEB додаток – це сайт, який автоматично пропорційно змінює свій
стиль та відображення залежності від розмірів екрану гаджета. Однак, добре
адаптувати сайт під мобільні пристрої, не означає просто відобразити увесь
його вміст на невеликий екран, потрібно щоб у повній мірі зберігались
функціональність та юзабіліті сайту для відвідувачів [1].
Мобільні додатки полегшують життя туриста, маючи ряд переваг над
застарілими засобами пошуку та бронювання, а саме:
 локалізація додатку (при пошуку певних пам`яток культури та
закладів
харчування,
буде
надана
інформація
з
урахуванням
місцезнаходження користувача);
 доступність використання (незалежно від місцезнаходження та
часового поясу користувач має змогу отримати інформацію по запиту);
 великий вміст інформації (доступ до величезної бази даних
авіакомпаній, закладів розміщення та харчування, систем бронювання
квитків (музеїв, театрів, виставкових та концертних залів));
Нині, за даними туристичної компанії Travelyourway [2], в ТОП-10
мобільних додатків для туризму в Україні включені наступні додатки:
 Aviasale – безкоштовний мобільний додаток для пошуку
найдешевших з можливих авіаквитків, інформації про акції, спеціальні
пропозиції та знижки.
 BlaBlaCar - сервіс для пошуку попутників. Завдяки йому можна
знайти водія, який їде в одному напрямку з вами і за невелику суму
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відправитися з ним. Якщо ви водій і хочете заощадити на бензині, можете
також залишити свою заявку, щоб знайти пасажирів і компанію одночасно.
 Booking - одна з найвідоміших платформ для бронювання житла.
Містить інформацію по більш ніж 450 000 готелях. Пошук здійснюється за
великою кількістю критеріїв, а зручні фільтри допомагають знайти саме те,
що вам потрібно.
 Couchsurfing - додаток, який допоможе знайти не тільки безкоштовне
житло у будь-якому місті планети, а й допоможе завести нових друзів і
отримати приємні спогади.
 Hotels.com - додаток для пошуку готелів з величезною базою даних.
Швидкий і зручний пошук, величезна база готелів і зручна система
бронювання роблять додаток таким популярним.
 Google Maps - найвідоміший і найпопулярніший додаток з онлайн
картами. Простий інтерфейс, точна навігація, прокладання маршрутів,
інформація про об'єкти та інші корисні функції в одному додатку. Єдиний
недолік — користувач має бути онлайн (якщо постійної можливості
підключатися до мережі Інтернет немає, можна завантажити ділянку карти і
користуватися нею ).
 Redigo - якісний та зручний додаток, який стане кращим путівником.
Загальна інформація про країну, розмовник, пам'ятки, події та багато іншого
на вашому телефоні або планшеті.
 World Explorer - путівник по визначних пам'ятках. Показує найближчі
цікаві місця, а також оцінки користувачів, які їх відвідали.
 WeatherPro - Надає дійсно точні дані про температуру, вологість,
вітер, опади і атмосферний тиск.
 Über - сервіс для виклику таксі. Завдяки додатку ви можете порівняти
ціни і різні пропозиції по вашому маршруту, щоб вибрати найкращий
варіант. Також в реальному часі ви зможете моніторити місцерозташування
автомобіля.
ТОП-10 складений на основі прихильників використання інтернетбронювання в Україні, кількість яких складає більше 450 тис. громадян. Всі
додатки мають зрозумілий інтерфейс, швидку систему пошуку та оплати
обраних послуг.
Отже, глобалізація та ком’ютеризація сучасного суспільства спонукає до
створення програм та утиліт для швидкого вирішення проблем пов’язаних з
туризмом. Бронювання квитків, номеру в готелю чи оренда автомобіля, на
сьогодні є швидким та зручним процесом. Україна не відстає від числа країн
які користуються можливостями сучасних технологій.
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ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ EXCEL
На даний час спостерігається стрімкий процес розвитку інформаційних
технологій, що впливає на усі сфери діяльності людини. Саме в цих умовах
працюють наші підприємства, а їх фахівці, керівництво повинні приймати
рішення, що мають вплив на майбутнє своїх організацій. Обґрунтування
рішень та прогнозування їх наслідків, передбачення розвитку підприємства –
одна з суттєвих умов успішного розвитку економічного об’єкту.
Прогнозування або передбачення - процес передбачення майбутнього
стану предмета або явища на основі аналізу його минулого і сучасного,
систематично оцінювана інформація про якісні та кількісні характеристики
розвитку обраного предмета чи явища в перспективі [1].
Існують два основні методи прогнозування: якісний та кількісний.
Методи якісного прогнозування використовуються, якщо фахівцю
недоступні кількісні дані. В такому випадку фахівець на базі своїх знань і
досвіду складає прогноз. Отже, такі методи мають значну долю
суб’єктивізму [3].
Кількісні методи дають змогу спрогнозувати майбутнє об’єкта на основі
даних про його минуле. Прогнозування проводиться на основі математичної
або математико-економічної моделі дійсності, при побудові якої
використовуються статистичні матеріали і залежності між економічними
факторами. Методи кількісного прогнозування розділяються на дві категорії:
аналіз тимчасових (динамічних) рядів і методи аналізу причинно-наслідкових
залежностей.
Тимчасовий або динамічний ряд – це набір числових даних, які одержані
протягом послідовних періодів часу. Наприклад, динамічний ряд товарообігу
може складатися з товарообігу за окремі квартали, місяці, дні, години.
Метод аналізу тимчасових рядів дозволяє передбачити значення
числової змінної (товарообігу) на основі її минулих і поточних значень.
Методи аналізу причино-наслідкових залежностей дозволяють
визначити, які фактори впливають на значення змінної, що прогнозується.
Відомий американський фахівець з прогнозування Макридакис за
допомогою емпіричних досліджень та лабораторних експериментів довів, що
прогнози, побудовані за допомогою кількісних методів більш точні ніж
побудовані за допомогою якісних методів. До того ж вартість прогнозування
якісними методами часто буває вища, ніж при використанні кількісних
методів.
Але це не означає, що потрібно відкинути якісні методи. Тільки
сполучання обох методів, розуміння й фахова оцінка результатів кількісного
прогнозування надає змогу обґрунтувати рішення, що приймаються.
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Прогнози, що складаються на майбутнє, поділяються на короткострокові
(до 1 року) й довгострокові. Довгострокові прогнози використовуються
керівництвом підприємства для визначення стратегії розвитку бізнесу.
Короткострокові прогнози використовуються фахівцями середнього і
нижчого ланцюгів для розробки термінових рішень.
При обранні методів прогнозування слід враховувати, що метод
повинний давати точний, своєчасний і зрозумілий для фахівця прогноз для
обґрунтування рішення, що приймається. Крім того, результати процедури
прогнозування повинні приносити прибуток, який покриває витрати на її
здійснення.
Процес прогнозування складається з 5 етапів [2]:
1. Збирання даних. Важливий і непростий етап, від якого залежить
кінцевий результат, тому що точність прогнозу залежить від достовірності
даних, на яких він побудований. Тому для прогнозування дані повинні бути
достовірними і точними, відображати ті обставини, які аналізуються,
узгодженими з попередніми спостереженнями, збиратися через визначені
інтервали часу.
2. Редукція або стиснення даних. Це, якщо зібрано дуже багато або,
навпаки, мало даних, які не мають прямого відношення до задачі. Всі такі
обставини знижують точність прогнозу.
3. Побудова моделі та її оцінка. На цьому етапі підбирається модель,
яка відповідає особливостям сформованих даних та має найменшу помилку
прогнозу. При цьому модель повинна бути зрозуміла фахівцям, що
приймають рішення.
4. Екстраполяція обраної моделі. Фактичний прогноз по одержаних і
перевірених даних.
5. Оцінка одержаного прогнозу – порівняння одержаних значень з
фактичними даними. Є цілий ряд методів оцінки рівня помилок, які допускає
метод, що застосовувався.
Для прогнозування був розроблений цілий ряд програмних засобів, що
прискорюють виконання роботи та значно зменшують її трудоємність. До них
відносяться декілька типів пакетних програм: статистичні пакети (SPSS, Minitab,
SAS, СТАТПРО та ін.) та пакети саме для прогнозування (Вериста, Олімп,
Fоrecast Expert российской фирмы Prо-Invest, MetaStоck, Matlab та ін.) [4].
Однак перелічені вище пакети мають високу вартість і потребують
затрат на навчання персоналу, отже багато користувачів обрали
використання графічних та статистичних функцій Micrоsоft Excel. Excel – це
є невід’ємна частина робочого місця фахівця, ця програма є доступною та
легкою в освоєнні; у ній можна використовувати можливості створення
ділової графіки покращення візуального сприйняття результатів розрахунків.
Зокрема, для прогнозування та аналізу даних в Ms Excel використовуються
такі інструменти, як «Поиск решений», що дозволяє знайти рішення за
допомогою зміни значень цільових осередків. Метою може бути мінімізація,
максимізація або досягнення деякого цільового значення. Проблема
вирішується шляхом регулювання вхідних критеріїв або обмежень,
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визначених користувачем. Також для прогнозування використовується
функція «Подбор параметра», що призначена для пошуку певного значення
осередка шляхом зміни значення в іншому осередку. Підбір параметра
значення змінюється до тих пір, поки формула, що залежить від цього
осередку, не поверне необхідний результат [5].
Таким чином, використання цих засобів дозволяє здійснити ефективне
моделювання та прогнозування діяльності підприємства на майбутні періоди.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ
НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Туризм є однією з найбільш прибуткових галузей економіки. Успішний
розвиток туризму здійснює вплив на такі сектори економіки як транспорт,
зв’язок, торгівлю, сільське господарство та сприяє економічному зростанню
держави. В Україні невпинно зростає інтерес туристичних фірм, готелів до
глобальної інформатизації із залученням Інтернет-технологій. Розвиток
Інтернету змінює туристичний бізнес, перетворюючи його в основний вид
електронної комерції. Тому ефективне застосування можливостей Інтернеттехнологій розширює коло потенційних клієнтів та зацікавлених у співпраці
осіб, сприятиме поширенню туристичних послуг серед населення.
Питання про можливості використання можливостей Інтернету в
діяльності комерційних підприємств висвітлені в ряді праць українських та
зарубіжних вчених – теоретиків та практиків. Серед них Г. Багієв,
А. Виноградов, А. Дурович Ю. Миронов, що займалися маркетинговими
дослідженнями в туризмі. Дослідження щодо використання сучасних
інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери і
туризмі здійснювали такі науковці: С. Арімов, В. Балута, П. Бурцев,
О. Виноградова, А. Галиновский, О. Губанова та інші. Особливостями
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використання інформаційних систем у туристичній індустрії України
займалися такі науковці як І. Падняк, М. Мальська, С. Мельниченко,
Ю. Миронов, М. Скопень, В. Худо. Однак, дослідження застосування
спеціалізованих пошукових систем на ринку туристичних послуг України
достатньо не вивчені.
Про перспективи українського Інтернету в даний час говорить
статистика щодо розвитку мережі в Україні. Кількість інтернет-користувачів
в Україні за підсумками 2018 року збільшилось на 7%: в даний час
всесвітньою мережею користуються 70% українців (у порівнянні з
показником 63% станом на грудень 2017 року). Про це свідчать дані
Установчого дослідження 2018 Kantar TNS [1]. Збільшився також і час
перебування українців у мережі: 82% користувачів підключаються до
Інтернету щодня, 14% – раз на тиждень або частіше, і тільки 4% – кілька
разів на місяць і рідше. Згідно із даними дослідження, 74% інтернеткористувачів використовують для виходу в Інтернет смартфон, а 45%
користувачів називають смартфон своїм основним пристроєм.
Така популяризація мережі Інтернет серед населення України диктує
необхідність використання її в діяльності туристичних фірм. На сучасному
етапі Інтернет-технології надають можливість не тільки отримувати
інформацію та купувати товари і послуги через мережу Інтернет, але й
замовляти білети, бронювати готелі та різноманітні тури.
Спеціалізована туристична пошукова система – онлайн-служба, яка
надає можливість пошуку туру на сайтах туристичних агенцій в Інтернеті.
Туристичні пошукові системи – це центри, які об'єднують максимальну
кількість відповідної інформації, аналізують стан ринку, відображають
новини, виводять на свої торговельні майданчики цікаві пропозиції. В
Україні спеціалізовані туристичні системи почали розвиватися з 2004 року.
Спеціалізовані туристичні пошукові системи мають ряд переваг [2]:
- концентрують інформацію в одному місці;
- надають широкий вибір турів;
- надають можливість порівнювати пропозиції різних туроператорів;
- можливість обирати найкращі ціни.
Найголовнішим недоліком є те, що інформація, яка надається
системами, не завжди є достовірною. Тому головним завданням пошукових
систем є відображення достовірної інформації від туроператорів.
Туристичні пошукові системи консолідують у своїх базах даних
інформацію від різноманітних туроператорів. Багато туристичних систем вже
відійшли на задній план або взагалі зникли, не витримавши конкуренції.
Зокрема такі як www.tour.com.ua, www.tourserver.com.ua, www.uatourist.com,
www.ukrtravel.net. Але є й такі, що активно пропонують свої послуги в
туристичному бізнесі, конкурують не тільки між собою, але й із зарубіжними
пошуковими системами.
Сьогодні в Україні найбільш відомими пошуковими системами є:
туристичний портал (www.tourua.com), Пошуковий туристичний сервер
Турне (www.turne.com.ua), Турист (turistua.com), Отпуск (www.otpusk.com),
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Національний туристичний інтернет-портал Zruchno.Travel, Український
туристичний портал «Світ мандрів» (http://travelworld.org.ua/) тощо.
Пошукові системи повинні відповідати певним вимогам, які дадуть
можливість спростити і прискорити пошук. Це – зручність використання
сайту, наповнення сайту усією необхідною і достовірною інформацією,
можливість інтерактивного використання сайту.
До зручностей і можливостей використання сайту в першу чергу
відносяться: наявність мобільної версії сайту, кількість мовних версій сайту,
наявність пошуку, сортування результатів пошуку, вибір і зручність
параметрів пошуку, швидкість відображення інформації, дизайн, простота
використання. Основними параметрами, за якими проводиться відбір туру,
може бути: держава, курорт, готель, дата вильоту, тривалість подорожі,
вартість поїздки, наявність дитячої анімації. Дуже важливо, яким чином
організовано введення даних і загрузка параметрів у пошукову систему.
Деякі системи дозволяють ввести всі дані у форму запиту, інші
використовують покроковий метод вводу параметрів, що не зовсім зручно,
тому що забирає час на оформлення самого запиту. Зручно, якщо система
надає можливість сортувати результати пошуку по параметрам, які нас
цікавлять. Наприклад, відсортувавши результати пошуку по країні ми
можемо переглянути як коливаються ціни залежно від країн потенційного
відпочинку.
Основні вимоги, яким повинні відповідати сучасні туристичні пошукові
системи, можна подати у вигляді схеми (рис.1.).
Існування
параметрів для
вибору туру

Зручність вибору
параметрів пошуку

Швидкість вибору
пропозицій

Вимоги до туристичних
пошукових систем
Можливість
сортування
результатів пошуку

Розшифрування
скорочень

Демонстрація
повної інформації
про тур

Рисунок 1 – Вимоги до туристичних пошукових систем
Щодо інформаційної наповненості, то система повинна містити велику
кількість напрямків відпочинку, туроператорів і пропозицій у базі даних
системи, а також довідкову інформацію про країни (готелі, ресторани,
транспорт, музеї, театри, ціни). Також важливою та необхідною складовою
інформаційної наповненості є відгуки реальних клієнтів. Вся інформація
повинна бути перевіреною і дійсною на час спілкування з клієнтом.
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Інтерактивне використання сайту повинно надавати можливість
отримання більш детальної інформації про тури, можливість бронювання
номерів, замовлення проїзних транспортних квитків, автомобілів, білетів на
культурно-розважальні заходи та ін. Якщо відвідувачу сайту надається ще і
віртуальний тур по обраному місту і місцям відвідування, то така система
буде більш привабливою для користувачів ресурсу.
Можливості глобальної комп’ютерної мережі Інтернет дозволяють
ефективно використовувати її у діяльності туристичних фірм. В Україні
кількість спеціалізованих туристичних систем постійно зростає, і активний
користувач має можливість обрати зручну для нього систему. Але більшість
українських туристичних систем не повністю відповідають наведеним
вимогам і значно відстають від зарубіжних аналогів. Тому важливим є
створення ефективно налагодженої туристичної пошукової системи зі всіма
зручностями для клієнтів.
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АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
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європейські
стандарти
надання
адміністративних послуг. У зв’язку з цим у місті працює чотири Центри
адміністративних послуг «Прозорий офіс». Впродовж 10 років їх відвідали та
отримали послуги понад 4,5 млн. осіб.
У даних центрах надаються близько 600 адміністративних та інших
видів послуг. Нині найпопулярнішими послугами у вінницькому
«Прозорому офісі» є: адміністративні та дозвільні процедури; реєстрація
місця проживання; послуги з реєстрації бізнесу, нерухомого майна;
отримання послуги з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень
водія; оформлення паспорту громадянина України та закордонного паспорту;
реєстрації шлюбу; вирішення питань соціального характеру та пенсійного
забезпечення; оформлення житлових субсидій. Також великим плюсом є
впровадження електронних черг, дистанційний доступ до інформації тощо.
Зважаючи на вищевказане, виникає потреба в прогнозуванні кількості
відвідувачів з метою оптимізації діяльності на майбутні періоди.
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Прогнозування здійснено на основі даних офіційного сайту «Прозорого
офісу» з чотирьох Центрів за місяць березень 2019 року [1] (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка кількості користувачів послуг
Дата

04.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
07.03.2019
01.03.2019*
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019

Вінницька
міська рада
ЦАП
Відділення
"Вишенька"
969
915
974
700
940
943
917
1114
995
942
1109
1005
1019
915
815
1059
1062
1008
977
895

Вінницька
Вінницька
міська рада ЦАП міська рада ЦАП
Відділення
Відділення
"Замостя"
"Старе місто"
1009
1105
1227
783
911
895
1015
907
1086
936
1081
1075
1065
1060
955
1088
1095
1062
967
810

671
813
769
593
755
743
802
868
872
829
736
785
800
690
693
640
756
701
684
630

Вінницька
міська рада
ЦАП
Відділення
"Центр"
662
711
747
415
609
609
749
797
694
619
651
741
712
676
674
636
760
743
785
651

Прогнозування за допомогою трендових моделей не дало реальних
результатів, оскільки числові значення коефіцієнта детермінації
математичних функцій було близьким до нуля [2].
Другим інструментом прогнозування був метод зваженої ковзної
середньої. Для отримання результату скористаємося засобами Microsoft
Excel. Результати представлено в табл. 2.
Таблиця 2 – Результати прогнозування методом зваженої ковзної
середньої.

04.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
07.03.2019
01.03.2019

Прогнозні дані
на ЦАП
"Вишенька"
-

Прогнозні
дані на ЦАП
"Замостя"
-
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Прогнозні
дані на ЦАП
"Старе місто"
-

Прогнозні дані на
ЦАП "Центр"
-

Продовження таблиці 2

11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
29.03.2019

-

Прогнозні дані
на ЦАП
"Вишенька"
926
905
928
825
915
968
958
1032
987
967
1024
985
990
951
914

Прогнозні
дані на ЦАП
"Замостя"
1008
1044
1090
923
971
941
986
945
1012
956
1060
1058
1054
1052
1013

Прогнозні
дані на ЦАП
"Старе місто"
702
755
739
673
733
793
815
840
841
825
739
757
763
722
723

Прогнозні дані на
ЦАП "Центр"
641
660
673
549
621
662
714
732
694
666
676
710
699
685
685

Після цього за допомогою функції ABS обчислимо абсолютну помилку
прогнозу; середню абсолютну помилку прогнозу; відносну помилку прогнозу
та середню абсолютну відсоткову помилку.
Результат середньої абсолютної відсоткової помилки:
Вінницька міська рада ЦАП Відділення "Вишенька – 6,9%;
Вінницька міська рада ЦАП Відділення "Замостя"– 6,9%;
Вінницька міська рада ЦАП Відділення "Старе місто" – 10,9%;
Вінницька міська рада ЦАП Відділення "Центр" – 6,4%.
Оскільки MAPE у більшості показників 10%, то даний прогноз має
високу точність. Внаслідок цього зробимо прогноз на наступних 5 робочих
днів. Результати прогнозування висвітлено в табл. 3.
Таблиця 3 – Результати прогнозування на 01-05.04.2019

01.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019

Прогнозні
дані на ЦАП
"Вишенька"

Прогнозні
дані на
ЦАП
"Замостя"

1022
1023
1003
992
961

1036
1038
1026
990
932

Прогнозні
дані на
ЦАП
"Старе
місто"
666
710
689
683
663

Прогнозні
дані на
ЦАП
"Центр"
685
732
726
741
691

Виходячи з сутності використаного традиційного статистичного методу
та індикатора помилки, отримані дані будуть інформативними тільки
порівняно з аналогічними показниками.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Соціальна мережа – поширена спільнота ХХІ століття, яка має свої
переваги та недоліки. Вона стрімко розвивається. Щоденно на
Інтернет-сайтах реєструється сотні та навіть тисячі користувачів по всьому
світу. Більша частина людей не уявляє життя без них. Ми використовуємо їх
майже щодня на роботі, навчанні, вдома, в транспорті тощо. Мабуть, всім
нам відомо, що в соціальних мережах можна не тільки спілкуватися з
рідними та друзями, дізнаватися цікаву інформацію, а й робити свій бізнес чи
створювати власну рекламу певної продукції і таким чином заробляти великі
гроші. Але попри всі ці переваги є і багато недоліків.
Дослідженням соціальних мереж зацікавилися такі західні вченні як:
М.Кастельс, Д.Белл, А.Турен, А.Тоффлер, Р. Інгельгарт, Дж.Гэлбрейт, та
вітчизняні вчені: Є.Акімова, Ю.Д.Бабаєва, О.П.Белінська, О.Г.Філатова,
Д.В.Іванов, А.Є.Войскунський, В.А.Солодник та інші. Вони розглядали
проблеми спілкування і взаємозв’язок користувачів в інтернеті та вплив
соціальних мереж на користувачів даної мережі [1. c.179-180].
Інтернет-мережа несе в собі безліч інформації, яка може вплинути на
людину по-різному. Наприклад, хтось використовує інтернет-ресурси лише
для власного розвитку, навчання тощо. Але є інформація, яка несе
здебільшого маніпулятивний характер, яка є забороненою або взагалі
впливає на психологічний розвиток підлітків, руйнуючи реальні уявлення
про світ. Сайт “YouTube” є одним із тих, що має матеріали, які згубно
впливають не тільки на психіку людини, а й інколи на їх підсвідомість. Тобто
певні так названі «Пранки» або відео, які можна знайти на цьому сайті,
наприклад, «Як загіпнотизувати людину», «Як відкрити двері без допомоги
ключа» або навіть «Як виготовити наркотики в домашніх умовах» містять
багато інформації, яка напряму зашкоджує людям, та насамперед підліткам.
Серйозні проблеми, пов’язані з використанням Інтернет-ресурсів,
відчувають на собі не тільки підлітки, а й малі діти. Підступність соціальних
мереж полягає в тому, що весь небезпечний контент, котрий існує в
Інтернеті, крім того, являє для дитини підвищену небезпеку у вигляді
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шахрайства від імені “друзів”, спілкування з незнайомцями і потенційних
контактів зі злочинцями[2. с. 275].Викладаючи фото або відео в “Instagram”
на якому позначені місце розташування та проживання або інші важливі
дані, люди ризикують тим, що все це може бути використано шахраями
проти них. Здається, що всі ці світлини побачать родичі, знайомі, друзі, але
крім того всю цю інформацію можуть знайти навіть злочинці та квартирні
злодії, де їх метою буде місцезнаходження людини в даний момент, коли
квартиру будуть грабувати. Тому потрібно бути обережним з тим, які та для
кого висвітлювати світлини в соціальних мережах.
Приблизно в 2013-2014 рр. соціальна мережа “Вконтакте” була взагалі
заборонена в Україні. Близько 70% користувачів даної мережі були схильні
до самогубства через вплив груп, які там створювалися. Один із прикладів
таких груп являється гра «Синій кит», група «Розбуди мене в 4:20», «Тихий
дом» та інші. Деякі з них полягали в тому, що людина вступала в гру, і, якщо
вигравала то вона мусила померти тим самим заплатити за цей виграш. Хтось
вступав в такі ігри добровільно, але інколи адміністратори цієї групи шукали
людей в яких були пости суїцидального характеру або людей, які перебували
в глибокій депресії, а потім підписувались на них. На перший погляд, ти
спілкуєшся з адекватною людиною, яка дізнається про тебе, про твої
вподобання та навіть про твої страхи, але потім приходять дивні
повідомлення типу: « Я знаю про тебе все!» або інше, що могло б довести
підлітка до паніки. Хоча прямим натяком на самогубство це й не назвеш.
Соціальні мережі впливають і тим, що в підлітка можуть появитися
деякі комплекси. Все це може бути викликано через так званий “кібербулінг”
або його ще можна трактувати, як певне залякування в інтернеті. Якщо
учасниками та свідками локального шкільного булінгу зазвичай є невелика
кількість осіб, то у випадку віртуального тероризування виникає можливість
негайного й одночасного поширення інформації про його жертву багатьом
людям. Глузування й знущання однокласників у вигляді образливих листів,
відео та фотографій (у тому числі фейків, фотожа; б) і прикрих коментарів до
них швидко стають надбанням не лише вузького кола людей, а й величезної
аудиторії користувачів мобільного зв’язку та Інтернету [3. ст.131].
Також крім кібербулінгу існує й таке поняття як секстинг. Тобто це є
обмін інтимними фотографіями, відео або навіть повідомлення інтимного
характеру через соціальні мережі, електрону пошту, за допомогою
повідомлень тощо. Негативним наслідком секстингу є те, що інтимна
інформація може мати досить не індивідуального характеру, а навпаки може
бути поширена другим користувачам.
Серед загроз інтернет-мережі є також загрози бот-нетів. Тобто це
мережа інфікованих комп’ютерів, які синхронно виконують накази
зловмисників. Їх діями є розсилка спаму, збір інформації про власників та
його контактів, а також блокування програм для «викачування» коштів.
Однією із загроз бот-нетів є загроза пов’язана з безпекою електронних
фінансів. Тобто вони прослідковують важливу інформацію, таку як номери та
паролі банківських карток або ж інші персональні дані.
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Отже, в соціальних мережах існує різна інформація, яка допомагає
вчитися, розвиватися та дізнаватися щось нове та цікаве або навпаки є
шкідливою, що впливає на психологічний розвиток, руйнуючи реальні
уявлення про світ, перетворюючи все на віртуальність. Інтернет-мережа є
знаряддям для шахраїв, а також вона згубно впливає на дитину-підлітка,
порушуючи нервову систему та шкодить їх здоров’ю.
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МЕРЕЖНИЙ ЕТИКЕТ ЯК ОСНОВА ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Основною передумовою нормального функціонування мережних
комунікацій в якості важливого елемента інформаційного суспільства є
наявність інформаційної культури. Вона включає не тільки технічні знання,
навички та вміння по використанню інформаційних технологій, але і етикоправові знання, уявлення, здатність обмежувати свої потреби, пориви,
реальну громадянську відповідальність.
Завданням даної публікації є подання етико-естетичних компонентів
інформаційної культури, розкриття значущості для віртуальної комунікації
того, що позначається в літературі як мережний етикет.
В даний час кожна соціально-демографічна і особливо соціальнопрофесійна група, поряд з загальновизнаними, виробляє власні правила
пристойності, власний етикет, який стає складовою частиною групової
субкультури. Тому закономірно, що і спілкування в мережі, у віртуальній
комунікації за допомогою комп'ютерів, як в будь-якому іншому соціальному
просторі, поступово виникли і існують власні унікальні правила і норми
спілкування, що отримали назву мережного етикету або нетикету (від
англійського net – «Мережа» і французького etiquette - «етикет»). Вони
мають свою специфіку і виконують важливу роль в моральній саморегуляції
глобальної Мережі [3].
Так, при листуванні по електронній пошті бажано дотримуватися
наступних правил:
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– Посилати слід не дуже великі повідомлення, так як більшість
користувачів електронної пошти має обмежений час доступу в Інтернеті і
оплачує кожну хвилину з'єднання.
– Якщо немає гострої необхідності, слід по можливості уникати
приєднання файлів, які сильно збільшують обсяг листа. Крім того, вони
можуть містити небезпечні віруси. Отже, бажано викладати свої думки
безпосередньо в прямому листі, а якщо доводиться користуватися
вкладенням файлів, то їх слід архівувати, називати зрозумілими іменами і
обґрунтовувати в листі необхідність їх вкладення.
– Обов'язково називайте і чітко викладайте тему свого повідомлення в
поле «Тема» ( «Subject»), щоб не вводити в оману свого адресата.
– Завжди слід уникати користування спамом. Це один з найважливіших
ознак культурності, вихованості в мережевому спілкуванні, так як масова
розсилка спаму по некоректно отриманому списку адрес створює надмірне
навантаження на мережу, забирає час і гроші адресатів, засмічує їх поштові
скриньки, перешкоджаючи отриманню дійсно важливої інформації.
– Не слід посилати повідомлення повторно, поки не отримали відповіді,
що підтверджує отримання листа.
– Відповівши на лист по електронній пошті, слід вставити посилання на
вихідне повідомлення, щоб адресату було зрозуміло, про що саме йде мова.
– При електронному спілкуванні можна легко бути неправильно
зрозумілим, в ньому відсутні невербальні засоби передачі іронії, сарказму та
інші смислові нюанси. Емоції автора послання в якійсь мірі можна
передавати за допомогою так званих «смайликів» – графічних символів, що
вставляються в текстовому режимі. Однак при серйозному листуванні, тим
більше з малознайомою людиною, використання "смайликів" недоречно.
– Обмежуйте розмір рядків в листах 80 символами, так як на деяких
моніторах занадто довгі рядки обрізаються, при їх друкуванні на принтері
також пропадають кінці, а при читанні їх закінчення переноситься на інший
рядок, утворюючи незручний для читання текст.
– Не слід зловживати великими літерами. Фраза, написана в режимі
«Caps Lock», сприймається як крик, тому поставляться до неї відповідно.
– Електронна пошта, як і Інтернет в цілому, не гарантує
конфіденційність, тому слід захистити адресата від інформації, яка може
йому зашкодити [1].
Що стосується правил нетикету для телеконференцій, то в цілому вони
відрізняються від конференції до конференції, що не виключає наявності
ряду загальних правил, визнаних сьогодні повсюдно. Ці правила багато в
чому нагадують нетикет для електронної пошти.
Правила нетикету в чатах найбільше схожі на звичайні розмовні норми,
оскільки спілкування тут відбувається в режимі реального часу (on-line). Тут
правила найбільш демократичні, так як в чатах учасники «збираються»
заради неформального спілкування, жорстко не скутого темою спілкування.
Як і в разі телеконференцій, критерії ввічливої поведінки мінливі, оскільки
кожен раз в чаті формується своє коло постійних відвідувачів, отже,
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формуються специфічні правила поведінки, які дозволяють легко відрізнити
новачка від старожила. Новачкові в цьому випадку також буде потрібно
якийсь час щоб «засвоїтися», зрозуміти, як прийнято вести себе в даному
чаті.
Існують свої правила етикету, ввічливості і для творців веб-сторінок.
Так, перша вимога відноситься до змісту сторінки: на ній користувач
повинен бачити саме те, що він очікує, крім того, сторінка повинна містити
дійсно оригінальну інформацію, бажано перевірену, достовірну.
Оскільки користувач починає знайомство з сайтом з його головної
сторінки, з якої він дізнається, чи варто йому витрачати свій час далі, то вона
не повинна бути перевантажена інформацією, а має містити стислий опис
змісту сайту та посилання на його складові частини [2].
З метою економії часу користувачів слід організувати простий і логічний
доступ до інформації, що міститься на сайті, використовувати коротку і легку
електронну адресу, вказувати дату останнього оновлення сайту. Це дозволяє
користувачам судити, наскільки актуальна інформація сайту.
Специфіка мережевого спілкування, його інтерактивний характер
зобов'язують також творця помістити на своїй веб-сторінці посилання на
адресу електронної пошти, призначеної для отримання відгуків і питань від
відвідувачів.
Однак найбільш значущою етичною нормою при створенні сторінок,
сайтів в Інтернеті є, вимога помістити туди доброякісну, перевірену
інформацію.
З вищевикладеного можна зробити висновок про те, що норми і правила
нетикету спрямовані на те, щоб користувачі мережі створювали один одному
що якнайменше незручностей і неприємностей, і в цьому їх моральний зміст.
У вигляді найкоротшого формулювання нетикет можна представити як
вимогу «поважати час і можливості інших людей», в його підставі
знаходяться принципи рівноправності, справедливості і взаємної поваги.
Іншими словами, у віртуальній комунікації з неминучістю, природним
шляхом формуються етико-естетичні правила, які регулюють взаємодію в
кіберпросторі. Норми нетикету носять разом з тим яскраво виражений
етичний характер, вони втілюють соціальні очікування стосовно поведінки
індивіда як члена певної віртуальної спільноти.
Порушення правил нетикету в публічному комунікаційному просторі
тягне за собою, крім громадського осуду, застосування і більш жорстких
санкцій, здійснюваних адміністраторами (модераторами), як то:
попередження порушника, його відключення від даного Інтернет-сервісу,
заборона на доступ до конкретного комп'ютера, перейменування теми та ін.
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Якою б сильною країна не була в плані економіки, торгівлі або політики,
вона може зіткнутися з безліччю проблем. З країною можуть розірвати
торговельні зв’язки, може початися війна, політичні теракти. Але однією із
найголовніших проблем розвинутих країн і країн що розвиваються
вважається інфляція.
Саме поняття інфляціє означає стійке підвищення загального або
середнього рівня цін на товари й послуги . Вважають, що підвищення цін на
окремі товари є основним симптомом
інфляції, але це не так. Коли
підвищуються ціни на один товар, то на інший товар вони можуть
знижуватися або навіть залишатися сталими. Інфляційний процес
відбувається тоді, коли значна кількість товарів збільшила свою вартість і
тим самим збільшила середній рівень цін [2].
Зазвичай, для вирахування показника інфляції використовується два
набори: набір споживчих товарів, або споживчий кошик та набір
інвестиційних товарів, або товарів виробничого призначення. При
розрахунку показника інфляції за споживчим кошиком враховується вага
кожного товару. Для цього зміна ціни товару за певний відтинок часу
множиться на його питому вагу у вартості кошика [2]. Споживчий кошик у
кожної країни свій, адже він залежить від достатку країни, її віросповідання
та культури. На даний момент часу вартість кошика українця в порівнянні з
представниками інших розвинутих країн досить низька .
Чим більша ціна товару, тим і більше грошей потрібно для його
покупки. Тим самим інфляція не тільки піднімає ціну, але і знецінює вартість
грошей. В залежності від темпу приросту цін інфляцію можна поділити на
три види: помірну, галопуючу і гіперінфляцію [1].
Помірна виникає тоді, коли річний приріст цін складає 10%. Даний вид
інфляції несе незначну шкоду для держави. Галопуюча настає тоді, коли
річний приріст цін вимірюється сотнями відсотків [1]. Інфляція виходить зпід контролю держави і поширюється на всі сфери економіки та соціальне
життя країни. Гіперінфляція настає тоді, коли ціни зростають внаслідок
випереджаючого зростання сукупного попиту стосовно сукупної пропозиції
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[1]. Таке зростання сукупного попиту може бути спричинене збільшенням
пропозиції грошей, державних витрат, а також інвестиційних витрат та ін.
Коли з'ясовано види та причини інфляції, перейдемо до розгляду
основних груп: інфляції попиту та інфляція пропозиції.
Інфляція попиту — це інфляція, зумовлена надмірністю сукупного
попиту [1]. Вона проявляється у тому, що грошові витрати населення, фірм і
держави випереджають ріст виробництва, тобто виробництво не поспіває
наситити платоспроможний попит. Вона виникає з ряду причин, зокрема
таким як корупція в самому апараті управління або закуп дорогих товарів за
невідповідною ціною.
Інфляція пропозиції, або витрат — це інфляція, зумовлена зростанням
витрат виробництва [1]. В основному вона відбувається через закуп дорогої
сировини або необґрунтоване підвищення заробітної платні на
підприємствах.
Інфляційні процеси можна спостерігати тоді, коли в країні значною
мірою зростають обсяги виробництва певних товарів поряд зі стрімким
зниженням безробіття. Фахівці розглядають інфляцію як чисто грошовий
феномен, зумовлений бюджетною політикою держави. Вони вважають
структурні «вузькі місця» наслідком спотворених внутрішніх цін і валютних
курсів, що, в свою чергу, викликане інфляційними процесами і способами
уряду стримати зростання цін у певних межах [2].
Інфляція несе велику кількість негативних наслідків для економіки
держави. Одним із таких наслідків можна вважати зниження добробуту
населення та пригнічений психологічний стан. Інфляція паралізує кредитні
відносини між країнами та всередині самої держави, тому кредитний ринок
завмирає, термін позики скорочується. Припиняють працювати малі та
середні бізнеси, в основному через банкрутцво. Починають розвиватися
спекулятивний ринок, шахрайство та злочинність. Найстрашніше в інфляції
те, що вона породжує інфляційне очікування. Це явище виникає тоді, коли
люди вважають, що інфляція в країні ніколи не зупиниться, а продовжить
зростати. Далі вже відбуваються більш психологічні аспекти в свідомості
людини. Люди починають вимагати підвищення зарплатні, влаштовувати
страйки на підприємствах. Ці дії лишень призводять до збільшення рівня
інфляції в країні.
Повертаючись до видів інфляції, можна додати, що гіперінфляція —
явище рідкісне у світовій економічній історії, яке майже не траплялося. Але
нажаль цей вид інфляції довелося пережити нашій Україні. В 90-х роках,
коли Україна тільки но здобула незалежність, держава не мала рівним
рахунком нічого. Ні власної грошової одиниці, ні власної конституції, навіть
самі органи влади не були добре сформовані. В країну почали завозити
імпортні товари, які продавалися за спекулятивними цінами. Тим самим
Україна в 90-x роках потрапила в глибоку кризу. Стабілізувати ситуацію
вдалося лишень в 95 році.
Що стосується боротьби з інфляцією, виділяють кілька методів:
адміністративний та економічний [1].
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До адміністративних методів відносять обмеження на підвищення цін і
заробітної платні. З допомогою даної методики можна досить ефективно
стримувати зростання загального рівня цін. Економічні методи регулювання
дозволяють впливати як на інфляцію попиту, так і інфляцію витрат. Перша -це сукупність заходів антимонопольної політики . Вона сприяє збільшенню
пропозиції, але разом із тим стримує рівень інфляції. Друга група - це
сукупність заходів, що сприяють скороченню питомих витрат виробництва
[1]. Сюди можна віднести зменшення податків та зниження імпортних мит на
ввезені засоби виробництва.
Інфляція вважається досить серйозною проблемою, але це не означає,
що її неможливо вирішити. Якщо ж в країні присутня інфляція, то потрібно
визначити, яка саме інфляція в країні та що її спричинило, а потім прийняти
відповідне рішення для виходу із ситуації, що склалася.
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Зберігання інформації включає в себе непрості вимоги до її
використання. Так людина, яка використовує персональний комп’ютер, перед
записом або вилученням з бази даних одного блоку інформації має провести
багато дій, які сильно знижують швидкість його роботи. Якщо йдеться про
дуже велику кількість інформації, до яких час від часу потрібен доступ,
взявши до уваги те, що одні й ті ж зміни залучаються для багатьох груп
даних, то робота може бути дуже довгою. У таких випадках допомогою для
користувача можуть бути розроблені електронні бази даних та електронні
системи з управління базами даних. Інформаційні технології та
автоматизовані технології ресторанного бізнесу все частіше розглядаються
важливими і необхідними частинами успішного бізнесу [1, 2].
Вимоги автоматизування усіх процесів виходить, перш за все, із
необхідності врахування великої кількості елементів. Зручність
автоматизованих та інформаційних процесів на підприємстві громадського
харчування доцільно не тільки під час «ведення документації», а також із
позицій клієнтури, так як інформаційні системи дають змогу більш швидко
проводити роботу із розрахунками споживачів, черговістю обслуговування,
забезпеченням наданого меню усіма необхідними складовими [2, 3].
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Захищати дані від несанкціонованого доступу має бути одним із
головних завдань проектування будь-яких інформаційних систем. Система
управління базами даних, зокрема реляційні, стають домінуючими
інструментами у цій області. Організація забезпечення безпеки
інформаційної системи управління базою даних набуває вирішального
значення під час вибору конкретних засобів надання необхідного рівня
безпеки організації загалом [4].
Для системи управління базами даних існують важливі аспекти
інформаційної безпеки, такі як: доступність, конфіденційність і цілісність.
Конфіденційність даних визначає доступність тільки для осіб, у яких є на це
відповідні підстави. Збереження інформації не передбачає внесення змін в
процесі передачі від відправника до отримувача. Доступність надає гарантію
того, що шахраї не зможуть перешкодити роботі офіційних клієнтів [5;6].
Рівень безпеки визначає системний адміністратор даних. Але дії, щодо
захисту даних не мають бути обмеженими політикою систем управління
базами даних. Через те, що неможна забезпечити високоякісний захист
інформації, адміністратори вимушені обходитись відносним захистом даних,
який надійно захищає її у період часу, допоки відбуваються будь-які наслідки
через несанкціонований доступ. У базі даних, завдяки обмеженням,
відбувається розмежування доступу до інформації, а також інформація про це
зберігається у
системному каталозі. У деяких випадках додаткові
інформаційні файли можуть бути запрошені із операційної системи, в
оточенні якої працює сервер бази даних, а також клієнт, який має можливість
звернутись до сервера бази даних [7].
Таким чином, готові бази даних підприємства громадського харчування
активно застосовується персоналом підприємства, що забезпечує зручний, а
також швидкий доступ до усіх даних, які є необхідними. У створену базу
даних підприємства легко додавати, видаляти інформацію, а також
змінювати її структуру. Також бази даних можуть бути модифіковані
програмним забезпеченням, відповідним та спрямованим на підтримку
інформаційної безпеки даних, а також захисту інформації від неофіційних
змін.
Список використаних джерел:
1. База даних ресторану [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://studfiles.net/preview/720316/
2. Інформатизація сектору громадського харчування: на початку
великого шляху [Елекроний ресурс]. – Режим доступу: http://
cnews.ru/reviews/free/trade2007/articles.html
3. Ринок інформаційних послуг: проблеми формування та розвитку
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mirznanii.com/a/112287-8/rynokinformatsionnykh-uslug-v-rossii-problemy-formirovaniya-i-razvitiya-8
4. Інформаційна безпека в сучасних системах управління базами даних
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://citforum.ck.ua/security/
articles/safe_db/
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5. Законодавчий рівень інформаційної безпеки [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/302?page=2
6. Політика інформаційної безпеки для системи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://studbooks.net/1168949/informatika/informatsionnye_
resursy_polzovateli_sistemy
7. Інформаційна безпека в сучасних системах управління базами даних
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://compress.ru/
article.aspx?id=10099
Нечитайло Тетяна, Салик Олександра
Науковий керівник: Гусак Л.П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ PHOTOMATH
ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ
У сучасному світі, в умовах інформаційного середовища (адже ми
живемо в столітті інформаційних технологій) все більшої актуальності
набувають програми для розв’язування математичних задач. На сьогоднішній
день існує безліч таких комп’ютерних програм, які набагато полегшують
життя студентів та викладачів. Багато людей вважають, що використовувати
такі програми не доцільно, але це не так.
Як зазначає О. М. Гудирева, при викладанні й вивченні математики у
вищому навчальному закладі не тільки можливо, а й доцільно використання
комп’ютерних середовищ, а саме: комп’ютерних середовищ, які входять у
так званий офісний пакет Microsoft Office; спеціально розроблених
програмних продуктів, орієнтовних на застосування в навчальному процесі
вищої школи; інтегрованих математичних середовищ для науково-технічних
розрахунків; можливостей всесвітньої мережі Internet [1, с. 106].
Однією з таких програм є Photomath - популярна серед студентів
безкоштовна програма, за допомогою якої можна розв’язувати різноманітні
математичні задачі: знаходити корені рівняння, похідну та диференціал
функції, логарифми, будувати графіки функцій, обчислювати інтеграли і це
далеко не всі властивості цієї програми. Ключові особливості: сканування
матеріалу, науковий калькулятор, кілька методів вирішення, покрокові
пояснення та рішення типових задач та прикладів, для використання не
обов’язкове підключення до Internet (це дуже важливо для сучасного
покоління), також присутні інтерактивні графіки, програма розпізнає понад
25 мов. Як це працює? За допомогою камери свого телефону відскануйте
друкований текст і рукописні матеріали або введіть та відредагуйте рівняння
в спеціальному калькуляторі. Кожну задачу програма Photomath розбирає на
прості кроки, які можна добре зрозуміти.
Наведемо приклад використання програми Photomath при обчисленні
інтегралу.
Приклад. Обчислити інтеграл
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За допомогою камери мобільного телефону відскануємо приклад, який
знаходиться у практикумі. Після цього на екрані вашого мобільного
пристрою з’явиться покроковий розв’язок цього завдання.
Розглянувши уважно Рисунок 1 та 2, можемо пересвідчитися у тому, що
дана програма дуже детально описує етапи розв’язку, а також містить
пояснення до них. Наприкінці Рис. 2 бачимо остаточну відповідь, в чому і
полягало наше завдання. Отже, ця програма дійсно економить час при
розв’язуванні таких типових завдань.

Рисунок 1 – Розв’язання
Рисунок 2 – Розв’язання
прикладу за допомого
прикладу за допомогою
програми Photomath
програми Photomath
Таким чином, програма Photomath та подібні їй допомагають нам у
розв’язуванні математичних задач, відображають максимальну точність
одержаного результату. Можливо хтось думає, що маючи цю програму, на
лекції з вищої та прикладної математики можна не ходити, але це помилкова
думка. Без базових знань, які отримуємо від викладачів, ми не зможемо
працювати з даною програмою, оскільки не будемо розуміти суть
розв’язання задачі. На нашу думку, застосування цієї програми на заняттях
не є шкідливою для студентів, вона також в певній мірі тренує наш мозок.
Доцільно буде згадати слова відомого професора Д.Х. Джонассен про те,
що інформаційні технології мають використовуватися студентами як
інструменти побудови знань, а не як програмовані викладачі, а також, що
студенти мають навчатися за допомогою технології, а не з неї [2, с. 117-131].
Список використаних джерел:
1. Гудирева О. М. Впровадження інформаційно-комунікативних
технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Інформаційні
технології в освіті. 2010. Вип. 6. С. 101–112.
2. Джонассен Д.Х. Компьютеры как инструменты познания : изучение с
помощью технологии, а не из технологии. Информатика и образование.
1996. №4. С. 117–131.
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Новак Ірина, Спринчак Ірина
Науковий керівник: Гусак Л.П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MALMATH
ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ
Вища математична освіта в сучасних умовах відіграє особливу роль у
підготовці майбутніх фахівців у галузі математики, інформатики, техніки,
економіки та багатьох інших. Зумовлено це тим, що кількісні методи
запроваджуються майже у кожну сферу життєдіяльності людини.Для
підготовки висококваліфікованих фахівців, які вміло використовують
комп’ютерну техніку, доцільно використовувати сучасні математичні
програми. Такий спосіб дає можливість індивідуально оформити процес
навчання і контролювати рівень знань студента [1, с.209].
Використання інформаційних технологій у вищій математиці
передбачено, також, інноваційним розвитком суспільства. В період
використання високотехнологічних систем, студенти з легкістю можуть
застосовувати їх при розв’язанні різного роду задач з вищої та прикладної
математики. На сьогодні створено дуже багато програм, які допомагають
студенту обчислювати складні математичні вирази. Це такі програми,
як:Photomath, Integral Step-by-step, Math Solver, Symbolab-Math solver, Tabla
de Integrales, AutoMath photo Calculator, MalMath та багато інших [2, с.167].
Задля повноцінного дослідження теми, візьмемо програму MalMath і
продемонструємо принцип її роботи. Для прикладу розкриємо
0
0

невизначеність типу ( ) у дробово-раціональному виразі: lim
x 1
. Відкриваємо програму MalMath.

2x 2  x  3
.
x2 1

2. Вводимо даний вираз і натискаємо
кнопку “Розв’язати”.

Рисунок 1 Вигляд інтерфейсу програми MalMath
3. Для більш кращого розуміння процесу розв’язання натискаємо кнопку
“Показати стадії розв’язку”.
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Рисунок 2 Стадії розв’язку в програмі MalMath
Дослідивши теоретично та практично тему дослідження, можна
охарактеризувати дві сторони - негативну та позитивну. Негативна сторона
полягає в тому, що погіршуються індивідуальні математичні знання та
уміння студентів, а позитивна - спрощення роботи для студентів та їх
розвиток у сфері інформаційних технологій. Але, все ж таки, озброєння
студентів знаннями та навичками використання сучасних інформаційних
технологій під час розв’язання прикладних задач є одним із шляхів
підвищення ефективності навчання.
Список використаних джерел:
1. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання
математики: монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2005. 400 с.
2. Архіпова Т.Л. Вплив нових інформаційних технологій на активізацію
навчально-пізнавальної діяльності підлітків. 2002. С. 160-167.
Партика Наталія
Науковий керівник: Гулівата І.О., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
Інтернет за своєю значущістю не уступає найбільш суттєвим винаходам
людства. Він дуже активно та міцно закріпився в сучасному житті і
продовжує нарощувати темпи поширення та розвитку. На сьогодні через
мережу Інтернет можливо здійснювати значну кількість різноманітних
операцій не лише розважального, а й практичного характеру. Спектр цих
можливостей дуже широкий і збільшується щодня. [2, с. 87].
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Сьогодні майже кожен із нас використовує мережу Інтернет для різних
цілей: чи то для навчання, чи то для особистих потреб, чи то для роботи тощо.
Зміни в науці, техніці й виробництві висувають нові вимоги до математичної
підготовки компетентного, конкурентоспроможного фахівця у всіх сферах
життєдіяльності людини [1, с.35]. Тому для студента важливо якісно готуватись
до занять, цікавитись новими тенденціями у науці, обраній спеціальності тощо.
Мережа Інтернет одночасно значно полегшила підготовку до практичних
занять та, у деякій мірі, ускладнила. Однією із переваг Інтернету є економія
часу. Якщо колись для того, щоб підготуватись до заняття, потрібно було
витрачати час на те, щоб відвідати бібліотеку та знайти якусь інформацію серед
декількох книг, то зараз це можна зробити за кілька хвилин вдома,
використовуючи пошукові сервіси ( найвідоміші пошукові сервіси: Google,
Yandex, Yahoo).
Наступною перевагою є швидкість доступу до інформації. В Інтернет ви
можете отримати відповідь майже на всі питання. Але з цієї переваги витікає
і недолік — необхідно завжди фільтрувати інформацію, систематизувати її
виокремити головне, що теж вимагає часових затрат. Наприклад, для
створення ментальної карти потрібно було здійснити пошук теорії по даній
темі та з величезного потоку даних вибрати найголовніше.
Третя перевага — комунікація. Під час підготовки до практичних занять
важливо радитись з викладачами, одногрупниками і т.п. Саме для цього у
мережі Інтернет існує багато сервісів для спілкування та передачі інформації,
такі як: Gmail, Telegram, UkrNet тощо.
Також на просторах мережі існують різноманітні математичні ресурси,
які дають змогу знаходити необхідний або ж цікавий матеріал.
Мережа Інтернет надає всю інформацію, необхідну для ідеальної
підготовки до занять. Досить зручною у підготовці до занять є система
управління навчанням «Moodle», яка створена для студентів викладачами
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У цій системі курси
наповнені лекціями, завданнями до практичних занять, тестами, які
дозволяють перевірити засвоєні теоретичні знання та миттєво отримати
результат. Для більш стислого опрацювання матеріалу запропоновано
візуальне супроводження тем з тезисним викладом та наочним представленням
навчальної інформації. Окремі курси містять гіперпосилання на різні джерела:
статті, відеофрагменти лекцій, практичного розв’язування прикладів,
спеціальні програми, засобами яких можна розв’язувати окремі задачі тощо.
Значної популярності у мережі зараз набули хмарні сервіси: віртуальні
дошки, інформери та органайзери, вебінари, шкали часу, ментальні карти
блоги тощо. Характерною ознакою яких є можливість здійснювати обмін
Web-ресурсами за рахунок завантаження власної інформації та накопичення і
перегляду існуючих матеріалів. Це засоби які дозволяють не тільки
розробляти та впроваджувати певні навчальні продукти, а й здійснювати
взаємодію між учасниками проекту. Що виховує вміння працювати в команді,
сприяє розвитку творчих здібностей, уваги, пам’яті тощо.
Набирають популярності серед випускників шкіл спеціальні програми,
які надають можливість здійснити тренування з певного предмету, так звані
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чат-боти. Фахівці Харківського національного економічного університету ім.
С. Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до ЗНО.
Наразі вже є додаток, який пропонує потренуватися в тестуванні з
математики. Скористатися перевагами сервісу можуть користувачі Telegram.
Розробка чат-ботів стартувала для підтримки випускників шкіл у підготовці
до ЗНО. Загалом вони розраховані на тренування впродовж 30 днів.
Таким чином, глобальна мережа Інтернет зміцнює свої позиції щодо її
використання у різних сферах людської діяльності, зокрема і в освіті.
Перспективним у цьому напрямку є дослідження он-лайн тренажерів з різних
дисциплін, зокрема курсу вищої та прикладної математики.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ В СВІТІ: СУЧАСНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
У сучасному світі електронна комерція є вагомою перспективою
розвитку бізнесу, адже з кожним днем хвиля попиту зі сторони споживачів,
що здійснюють неодноразові покупки в Інтернет-магазинах, зростає. Серед
асортименту товарів, які є найбільш популярними в інтернаціональній
онлайн-торгівлі, виділяють одяг та взуття, косметику, книги, домашню
електроніку та іншу техніку [1].
Купуючи товари даним способом, можна спостерігати різні методи оплати.
Найпоширенішим та найзручнішим методом, безперечно, можна вважати
розрахунок банківською картою. Однак на території країн СНД на даний момент
на першому місці – оплата готівкою під час отримання товару. Значна частина
(більше 30%) усіх онлайн-транзакцій у світі проводяться з використанням
мобільних пристроїв, цей показник підвищує темпи свого зростання й зараз. Як
наслідок, це стало причиною того, що багато Інтернет-провайдерів адаптують
дизайн власних магазинів для зручного перегляду зі смартфонів [1].
В загальному обсяг товарів, проданих в мережі Інтернет, як свідчать
прогнози фахівців, до кінця 2019 року може сягнути позначки у два
трильйони доларів США, а це на 6% більше, в порівнянні з 2018 роком.
Згідно з підсумками попереднього року, значну частину усіх продажів (47%)
в галузі електронної комерції здійснює Китай. У грошовому вираженні це
становить близько 900 мільярдів доларів. Отже, дана країна займає перше
місце у світі за обсягом продажів в Інтернеті, змістивши з поточної позиції
США. На другому місці за розміром в сфері електронної торгівлі є
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регіональний ринок Північної Америки: до кінця 2019 року кількість
реалізованих товарів каїнами даного регіону становитиме близько 423
мільярдів доларів. До 2020 року, на думку експертів, обсяг реалізованих
товарів по всьому світі збільшиться вдвічі [1].
Топ-10 ринків електронної торгівлі світу в 2018 році:
1) Китай;
2) США;
3) Великобританія;
4) Японія;
5) Німеччина;
6) Франція;
7) Південна Корея;
8) Канада;
9) Росія;
10) Бразилія [1].
Якщо досліджувати кількість людей, що здійснюють покупки в
Інтернеті, то для Європи ці статистичні дані мають такий вигляд (рис. 1) [2]:

Рисунок 1 Обсяг споживачів, які здійснюють покупки в мережі.
Сфера електронної торгівлі, як і будь-яка інша сфера діяльності людини,
налічує ряд проблем, головними з яких є проблеми безпеки та
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конфіденційності покупців. Саме вони, на думку аналітиків, спроможні
обмежити еволюцію ринку в майбутньому [2].
Серед тенденцій розвитку електронної комерції особливу увагу варто
приділити розширенню способів оплати. Велика кількість власників
передових Інтернет-магазинів досі користуються традиційними платіжними
інструментами, але попит на інноваційні методи оплати поступово зростає.
Крок назустріч цьому попиту сприяє подальшій експансії онлайн-рітейлу,
зокрема завдяки Apple Pay, Paypal та іншим системам безконтактного
проведення платежів [2].
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що ринок
електронної комерції продовжить рости, адже у країнах Заходу, в Китаї та
країнах Північної Америки він показує позитивну динаміку. Ще більший
потенціал чекає Інтернет-торгівлю попереду, за умови повного або
часткового вирішення основних проблем даної сфери, які полягають у
посиленні захисту споживачів, підвищенні конфіденційності їх особистої
інформації. Не менш важливим кроком у розвитку електронної торгівлі
можна вважати і розширення способів оплати покупок, здійснених у мережі,
та створення нових надійних інтернаціональних платіжних систем. На мою
думку, саме сфера онлайн-торгівлі спроможна вивести економіку більшості
країн світу на досить високий рівень.
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ЗНАЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Зростання впливу туристичної діяльності збільшується з кожним днем.
Туризм є найпотужнішою, найвпливовішою та довгостроковою діяльністю,
яка розвивається та багато років займає лідируючі позиції на світовому
ринку. Для кожної країни туризм є невід’ємною частиною розвитку
суспільства та економіки, від якої залежить як надходження іноземної
валюти, так і збільшення інвестування.
Туристична галузь – це сфера задоволення потреб у послугах, пов'язаних
із відпочинком та організацією діяльності під час подорожі [1].
На сьогодні туристична діяльність:
- прискорює конвергенцію між різними країнами та різними
соціальними групами в межах однієї країни;
- сприяє глобалізації та отриманню вигод від збільшення міжнародних
контактів та обмінів;
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- будує нові мости доброї волі, миру та взаєморозуміння;
- являє собою важливий засіб освіти та виховання;
- сприяє активній участі всіх громадян країни та її культурне
самовираження [2].
Ми живемо у світі, де туризм і інформація є нероздільними. Якщо
туристичне агентство хоче успішно здійснювати свою діяльність, метою якого є
прибуток, то необхідною умовою є використання своєчасної та правдивої
інформації. Кожен крок та рішення про подорож, підбір готелю, країни і міста
відпочинку, вибір авіаперевізника – це все є інформацією. У сучасному світі
з’являється необхідність швидкого вирішення туристичних питань, яке вимагає
також швидке опрацювання та накопичення інформації. Розвиток мобільних
технологій у сфері туризму є основним напрямком, який зможе пришвидшити
та покращити якість надання туристичних послуг.
Мобільність та зручність
– мета кожного суб’єкта туристичної діяльності. Туристичний агент має
орієнтуватися на потребах свого потенційного покупця, це розуміння гарантує
стабільність і ефективність агентства. В конкурентоспроможному середовищі
кожне підприємство бажає створити умови обслуговування, наближені до
ідеальних. Також шукає шляхи до вдосконалення задоволення потреб
споживачів та методи впровадження нових технологій.
Найпопулярнішими мобільними додатки у сфері туризму вважаються:
- Booking – це найвідоміший додаток для пошуку та бронювання житла.
Він налічує інформацію про 450 000 готелів і ця кількість з кожним днем
збільшується. Таким чином, турист може з легкістю підібрати готель, знайти
всю необхідну інформацію, прочитати відгуки, не виїжджаючи до
туристичного агентства.
- Aviasale – це зручний додаток для пошуку та бронювання авіаквитків,
яким користуються як туристи, так і туристичні агенти.
- Kayak – додаток, який допомагає знайти готель на вибрані дати, одразу
підшукати авіарейси та забронювати квитки, а також знайти авто на прокат
чи замовити автобус.
- GateGuru допомагає знайти найближчий ресторан біля будь-якого
аеропорту.
- VizEat аналогічний мобільний додаток харчування до попереднього,
але з можливістю переглянути фотографії страв та побачити живий відгук
відвідувачів певних закладів.
- MAPS.ME – це карта, яка працює у режимі «офлайн», достатньо з дому
завантажити необхідне місто, країну або регіон, щоб без перешкод
орієнтуватися по місцевості.
- Sygic travel – це путівник, який у випадку несподіваного візити до
країни, допоможе онлайн організувати відпочинок.
Це лише невелика кількість найбільш використовуваних мобільних
додатків, яких з кожним днем стає все більше. Таким чином ми бачимо, що
мобільні додатки виконують допомагають бронювати та шукати готелі,
орієнтувати по місцевості, шукати заклади харчування, складати та
організовувати вихідні, надавати повну інформацію щодо країн, міст та усіх
туристичних атракцій. Все це полегшує та робить зручним туризм як галузь,
131

тому що сидячи вдома, інколи не маючи виходу до Інтернет мережі, можливо
організувати собі туристичну подорож.
Використання
інформаційних
технологій
в
галузі
туризму
зосереджується в туристичних фірмах, страхових та транспортних компаніях,
екскурсійних бюро, готелях, кафе та ресторанах, а також при наданні послуг
окремим туристам та туристичним групам [3].
Мобільні додатки є невід’ємним атрибутом туристичної діяльності,
оскільк вони значно полегшують туристам та екскурсантам зручне
пересування по туристичним маршрутам. Завдяки цим додаткам, кожна
особа може прокласти собі маршрут, знайти оптимальне місце для
відпочинку, заздалегідь зрозуміти тур-продукт, обрати ресторан, знайти
супутника, або екскурсовода. Кожного дня створюються нові гаджети,
системи, технології. Світ рухається все швидше і швидше, і дуже важливо,
щоб сфера туризму надалі ловила хвилю сьогоднішнього дня.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ
ТА БОРОТЬБА З НИМИ
На сьогоднішній день в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин
та інформаційних технологій значно збільшується кількість комп’ютерних
вірусів. Комп’ютерним вірусом називають, невелику за розміром програму,
здатну приєднувати свої видозмінені копії до інших програм та документів, з
метою порушення нормальної роботи комп’ютера. Вірус – це програма, яка
ніколи не зберігає себе у вигляді файлів і виконує різні дії на комп’ютері.
Властивість вірусів – це самовідтворення, єдиний критерій, що дає змогу
відрізнити вірус від шкідливої програми. Віруси, зазвичай приєднуються до
файлу, тобто файл заражений вірусом. Він може проявлятися по різному: від
візуальних ефектів до повної втрати інформації [1, с. 13].
Метою роботи є ознайомлення з програмами-шкідниками, їхні наслідки.
Також боротьба з вірусами, та які антивірусні програми кращі для захисту
персонального комп’ютера.
Комп’ютерні віруси стали актуальним питанням не лише для фахівців в
цій сфері, а й для масового споживача. Тому всі користувачі повинні
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розуміти, що вони собою являють, коли і чому вони з’явилися, і як з ними
боротися.
Ще в 1949 р. вчені почали замислюватися про створення програми
самовідтворення, але аж через 20 р. почали її використовувати. Це були
перші нешкідливі експерименти з вірусами. Розповсюдження вірусів було
запроваджено наприкінці 70-х років, саме тоді коли з’явилися комп’ютерна
гра Apple. Доведено, що створення комп’ютерних вірусів була запроваджена
Т. Дж. Райном, саме він у своїй книзі опублікував розповідь про епідемію
вірусу, який згодом захопив 7000 комп’ютерів. У цій книзі описані факти які
здавалися фантастикою, і мало хто міг їх передбачити. Під час проведення
досліджень, американських асоціацій по боротьбі з комп’ютерними вірусами
за 7 місяців комп’ютери які належали фірмам асоціації, піддавались впливу
дії 300 масових вірусних атак, які знищували 300 тис. комп’ютерних систем
[1, с. 28].
Перший шкідливий «Хробак» створив Роберт Томас у 1970 р., цей
експеримент він проводив у мережі з 28 комп’ютерів. Суть полягала в тому,
якщо 1 комп’ютер не може справитися із завданням, то програма переходить
на потужніший ПК. Уже наприкінці 1989 р. з’явився ще один вірус назвою
«Хробак», який був надзвичайно потужнім. Цей вірус був спроможній
знищувати вміст пам’яті, не залишаючи ніяких надій на відновлення даних
комп’ютера. В цьому ж році 23-річний студент Роберт Морріс створив
програму, ця програма повинна непомітно з комп’ютера на комп’ютер, не
заважаючи їхній роботі. Але через допущену помилку в програмі, інформація
розповсюдилася дуже швидко, від чого канали зв’язку ЕОМ виявилися
перевантаженими, і вся наукова інформація в обчислювальних центрах стала
непридатною для використання. Ця епідемія охопила 6 тис. комп’ютерів, які
були об’єднані у 70 систем, за допомогою яких відбувався обмін
інформацією. Згодом за його справу взялися ФБР, проте він сам зізнався в
скоєному. Його судова справа була однією зі справ по звинуваченню в
комп’ютерному злочині. Його визнали винним і засудили до виплати штрафу
і надали виправні роботи. Про те він здобув велику популярність завдяки
створеному. В 1981 році з’явилася вірусна програма Elk Cloner, яка втратила
контроль над собою, цей вірус придумав 15-ти річний Річард Скрента.
Хлопчик не ставив за мету надати шкоди комп’ютерам, він просто так
пожартував, дратуючи повідомленнями на екрані. Відомо що, кожен 50-й раз
зараження вірусом радував віршиком. Далі вірус поширювався
самостійно [2].
В Пакистані, в 1986 р. був винайдений вірус PAKISTAN BRAIN. Він
змінював вміст стартового сектора і використовував шість доповнюючи
секторів. Заряджені дискети отримували нове ім’я COPTYRIGHT@BRAIN.
Наслідком цього можуть бути: уповільнене завантаження ОС, часткова
втрата даних. Близько 5% заражень відноситься до ALAMEDA VIRUS, який
також відноситься до цієї групи. Наслідки зараження цим вірусом такі ж самі
що і в PAKISTAN BRAIN. ISRAELI VIRUS заражає файли (exe, com)
втілюючий вірус в них. Масового ураження набула програма «Мелісса», що
знищила 30 000 комп’ютерів. З того моменту людям прийшла в голову ідея
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створення програм, які б могли дестабілізувати роботу різних
обчислювальних програм [3, с. 123].
В сучасному світі дедалі більше вдосконалюється віртуальна зараза.
Один із сучасних вірусів є «Трояни», даний вірус здійснює крадіжку паролів
облікових записів сайтів. Поширюється цей вірус за допомогою заражених
посилань, спаму і т.д. Ще одним із найнебезпечніших є вірус під назвою
«Покажіть грошики». Дедалі часто велика кількість користувачів виносить
такі вимоги, з проханням прибрати порно-банери. Автори таких вірусів
пропонують перерахувати кошти на вказаний платний номер, що після того
дозволить зняти з екрану блокування [3, с. 125].
Загальні рекомендації що до боротьби з комп’ютерними вірусами. Поперше, постійно робіть копії важливих файлів та документів; по-друге,
флешки, диски, програмні збереження, постійно перевіряйте антивірусними
засобами; по-третє, коли ви очищуєте свій комп’ютер від вірусів
використовуйте лише чисту операційну систему. Найголовніше, не
завантажуйте і не відкривайте в інтернеті все, що заманеться, не читайте
невідомі вам листи, адже саме так зловмисники розповсюджують
різноманітні вірусні програми. [1, с. 124-135].
Для когось, створення вірусів або ж боротьба з ними є бізнесом. Для
інших це хобі, збирання та написання вірусних колекцій. Також створення
вірусів можна розцінювати як зухвалість, спосіб підняття свого престижу. А
для багатьох інших людей комп’ютерні віруси – це головний біль, причина
збоїв роботи в комп’ютерів та додаткові проблеми. Однак, ситуація з
вірусами змінилась декілька років тому. До того моменту кожна людина була
зацікавлена захистом власного комп’ютера і своїх даних на ньому, та з
появою мережі Internet проблема стала глобальнішою. Якщо раніше віруси
потрапляли на комп’ютер з піратського диска, то на сьогоднішній день немає
ніякої гарантії, що на файлових серверах мережі Internet не знаходяться
віруси.
Пропозиції, що до вибору антивірусної програми. Вибір антивірусу це
не з легких справ, перше, що потрібно зробити, це забезпечити безпеку
персонального комп’ютера, потім вибрати ефективний антивірус, який
повноцінно захистить ваші дані. До речі, ні в якому разі не потрібно
встановлювати дві антивірусні програми. Якщо обирати з платних,
рекомендовано: антивірус Касперського, або антивірусну програму Доктор
Веб. Також є рекомендації що до безкоштовних антивірусів, а саме Avast
home, AVG Free [1, с. 223].
Тому використання інтернет-ресурсів потребує більш відповідального
ставлення, що в свою чергу забезпечить збереження даних користувача в їх
первинному вигляді. Таким чином, чим більше захисту в операційній
системі, тим важче проникнути вірусу до ваших даних.
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В умовах глобальної інформатизації суспільства і, як наслідок, високого
темпу переходу економіки на широке використання обчислювальної техніки і
засобів телекомунікацій, система вищої економічної освіти повинна
орієнтуватися на зміну вимог до професійно-математичної підготовки
випускників. В даний час фахівці, що працюють в різних галузях економіки,
при розв’язуванні типових професійних завдань використовують
спеціалізовані пакети прикладних математичних програм [1, с.49].
Однією з таких програм є MalMath. Це безкоштовний калькулятордодаток, який в змозі розв’язати найскладніші теми з математики: інтеграли,
границя та похідна однієї змінної, тригонометричні, логарифмічні та
диференціальні рівняння. Працює без підключення до інтернету.
Для того, щоб показати як працює ця програма, розглянемо приклад
обчислення інтегралу легкого рівня (у даній програмі міститься три рівня
складності). Для початку на вкладці «Главная» вводимо наш приклад, потім
натискаємо кнопку «Решить» та отримуємо кінцевий результат (Рисунок 1).
Якщо ми хочемо дізнатись сам процес розв’язування, натискаємо кнопку
«Показать шаги» та отримуємо детальне пояснення кожного кроку розв’язку
(Рисунок 2).

Рисунок 1 – Отримання розв’язку засобами програми MalMath
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Рисунок 2 – Детальний процес розв’язування засобами програми
MalMath (застосування команди «Показать шаги»)
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що дана програма є
довершеним алгоритмом для виконання даних задач.
Звичайно, як і у всіх інших програмах, так і у цієї присутні мінуси. Тут
відсутні певні символи, які необхідні при розв’язуванні тригонометричних
рівнянь, а саме альфа, бета та гама. Та не зважаючи на це, MalMath є дуже
корисний математичний додаток для студентів, який допомагає зрозуміти
процес розв’язування усім тим, хто не може самостійно розв’язати ту чи іншу
задачу.
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Нафта відіграє значну роль у світовій економіці, оскільки наразі нафтою
та продуктами її переробки забезпечується близько третини світового
споживання енергії. Тому прогнозування світових цін на нафту і на сировину
взагалі викликає неабияку зацікавленість як у регуляторів, так і у бізнесу.
Оскільки існує ціла низка країн, для яких основою зростання є експорт
сировини, тож для них прогноз цін на цей вид товарів з низькою доданою
вартістю фактично збігається с прогнозом економічного зростання.
Вітчизняними дослідниками в сфері розвитку світового ринку нафти і
нафтопродуктів є учені О. Бандура [1], І. Веременко та Л. Гальчинський [2],
С. Волошина, Л. Костакова й Н. Логвиненко [3], П. Юр’єва [7] та ін. Дана
проблематика
в глобальному аспекті висвітлюється в аналітичних
матеріалах Міжнародного валютного фонду, Організації країн-експортерів
нафти, Міжнародного енергетичного агентства, Організації економічного
співробітництва та розвитку.
Прогнозування цін на нафту еталонної марки Brent будемо здійснювати
на основі даних офіційного сайту Міністерства фінансів України за минулий
рік із кроком в один тиждень [4]. Одним із основних інструментів
прогнозування є побудова трендів [5]. Для початку скористаємось засобами
Microsoft Excel для побудови трендів та застосуємо їх для дослідження цін на
нафту. Отримані результати представимо у вигляді табл. 1.
Таблиця 1 – Трендові моделі ціни на нафту еталонної марки Brent
Лінія тренду
Лінійний
Логарифмічний
Експоненціальний
Степеневий

Формула тренду
y = -0,0174x + 824,07
y = -751,9ln(x) + 8097,9
y = 1E+07e-3E-04x
y = 1E+57x-11,93
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Коефіцієнт
детермінації
R² = 0,0865
R² = 0,086
R² = 0,1011
R² = 0,1006

Продовження таблиці 1
Поліном 2-го
порядку
Поліном 3-го
порядку
Поліном 4-го
порядку
Поліном 5-го
порядку
Поліном 6-го
порядку

y = -0,0003x2 + 27,985x - 605725

R² = 0,4608

y = 5E-07x3 - 0,0589x2 + 2563,7x - 4E+07

R² = 0,4695

y = 2E-08x4 - 0,0035x3 + 226x2 - 7E+06x + 7E+10

R² = 0,6773

y = 7E-11x5 - 2E-05x4 + 1,3212x3 - 57160x2 +
1E+09x - 1E+13

R² = 0,7076

y = 4E-13x6 - 1E-07x5 + 0,0106x4 - 609,18x3 +
2E+07x2 - 3E+11x + 2E+15

R² = 0,7177

Отож, при використання статистичних технік прогнозною моделлю
може слугувати поліноміальний тренд шостого порядку, тому що його
коефіцієнт детермінації найближчий до 1.
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Рисунок 1 – Результати графічного прогнозування світової ціни на
нафту
Після того, як наприкінці минулого сторіччя нафта стала біржовим
товаром, її цінова динаміка стала коливальною. Тому появилося чимало
методів прогнозування її ціни.
На біржах для прогнозування цін на нафту використовується технічний
аналіз – метод прогнозування зміни ціни на біржовий товар, шляхом
вивчення графіків, історичних змін на ринку. До основних інструментів
відносять:
графік барів; графік «хрестики-нулики»; японські свічі;
осцилятори показники середнього руху курсу.
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практикуючий трейдер під ніком «Юлия Апель» на біржі спрогнозував рух
ціни на нафту даної марки [6]. Він оперувався тим, що нафта марки Brent
продовжує активно відпрацьовувати фігуру «Перевернута голова і плечі».
Тепер на шляху підняття лише один опір в районі 67,66$, після чого ріст
може продовжитись до 72$ і далі. Осцилятор MACD вказує на те, що
можливо буде корекція, від якої з’явиться можливість на покупку.

Рисунок 2 – Графік ціни на нафту марки Brent [6]
Результати нашого дослідження та прогнозування [6] подібні, обидва
вказують на поступове зростання ціни на нафту еталонної марки Brent.
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Просторово - часові зміни сучасного світу суттєво впливають на способи
модернізації та оптимізації освітнього процесу. Кожні десять років обсяг
інформації у світі подвоюється, а значить, кардинальні зрушення мають
відбутися і в її засвоєнні І щоб це зробити в постійному збільшенні потоку
інформації, потрібно людину навчити працювати з цією інформацією.
Одним з методів структуризації вивченого матеріалу, представлення
нових знань і розвитку логічного мислення можуть виступити хмарні
інтернет-сервіси, які дозволяють у цікавий та зручний спосіб візуалізувати та
структурувати навчальний матеріал, допомагають ефективніше пізнавати
інформацію.
На відміну від традиційних методів подання інформації (газети,
журнали, плакати тощо) існують новітні технології візуалізації даних які
базуються на використанні он-лайн сервісів. Наприклад, сервіси для
створення [1]:
 шкал часу (Dipity, Timerime, Timetoast, WhenInTime, FreeTimeline,
Ourstory, Capzles та інші);
 ментальних карт (MindMaps, Mind42, Xmind, DropMind, MindMeister,
Mindomo, Bubbl.us, SpiderScribe та інші);
 інфографіки (Creately.com, Easey.Lu, Visual.Lu, Draw.Lo);
 хмари слів (WordCloud, Tagul, WordArt, WordItOut, WordCloud
Generation, WordCloud.pro);
 інтерактивних плакатів (листів) (Glogster, Genial.ly, Prezi, ThingLink,
Padlet та інші).
Перераховані інноваційні технології ідеально підходять для сучасного
світу, адже їх без проблем можна завантажити на смартфон, та інші пристрої,
і можна використовувати у будь-який час, та у будь-якому місці.
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Розробка інтелект-карти за допомогою вищезгаданих інтернет-сервісів
надає можливість користувачу фіксувати свої думки, організовувати їх у
різні способи візуалізації разом з іншими користувачами. Їх зручно
використовувати для систематизації, доповнення та управління знаннями.
Для кращого вивчення матеріалу також можна використовувати хмару
слів. За допомогою якої можна візуалізувати матеріал з теми у більш наочний
спосіб. Це допоможе швидко запам’ятати інформацію. Наприклад за
допомогою такої демонстрації можна робити термінологічні чи
формалізовані добірки з теми. Замість всього тексту, хмара слів фокусується
на використані окремих термінів, які є головними.
Для прикладу, розглянемо методичні розробки у вигляді інтелект-карти
та хмари слів на тему «Граничні теореми теорії ймовірностей» (Рис.1).

Рисунок 1 – Засоби візуалізації навчального матеріалу
Граничні теореми теорії ймовірностей (закон великих чисел та
центральна гранична теорема) відіграють важливу роль у дослідженні
масових процесів і допомагають встановити їх закономірності [2, с.108].
Побудована карта містить ключову думку, оброслу гілками та переходами,
формами та іншими елементами, що наочно демонструють глядачеві основну
думку у вигляді схеми. Разом з тим, містить ряд деталей, що поміщені у
нотатки. Матеріал систематизовано у відповідності з ключовими поняттями.
У нотатках містяться приклади та задачі з розв’язаннями, які можна при
потребі приховати або навпаки розкрити. Крім того, карта несе емоційне
забарвлення теми сторінками історії про видатних вчених сучасної науки.
Важливим аспектом використання візуальних навчальних матеріалів є
визначення оптимального співвідношення наочних образів і словесної,
символьної інформації. Вони розкривають різні сторони досліджуваного
поняття, процесу ябо явища. Таким чином, візуалізація навчальної
інформації дозволяє підвищити візуальну грамотність та візуальну культуру.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЛАНІВ
Ризик інноваційного проекту Rin – це система факторів, яка проявляться
у вигляді комплексу ризиків, індивідуальних для кожного учасника
інвестиційного проекту як в кількісному, так і в якісному відношенні.
Систему ризиків інвестиційного проекту можна представити у наступному
вигляді:
…
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де n – можлива кількість ризиків інвестиційного проекту;
m – кількість учасників проекту.
Ступінь невизначеності і ступінь ризику з моменту зародження бізнесідеї до звершення реалізації проекту змінюються, тому аналіз ризиків
проектної роботи повинен проводитись не тільки на початку дослідження,
але і на всіх фазах та етапах життєвого циклу проекту [3].
B світовій практиці управління інвестиціями застосовуються численні
способи оцінки інвестиційних ризиків, найбільш поширеними є такі методи:
метод коригування ставки дисконтування (премія за ризик), метод
достовірних еквівалентів (Коефіцієнтів достовірності), аналіз чутливості
показників ефективності (NPV, IRR і ін.). Метод сценаріїв, методи теорії ігор
(критерій MAXIMIN, критерій MINIMAX і ін.), Побудова «дерева рішень»,
імітаційне моделювання по методу Монте-Карло та інші.
Основними етапами оцінки ризиків є: якісна оцінка ризику, кількісне
оцінювання ризику, оцінка фінансової обґрунтованості та ефективності
інвестиційного проекту в умовах невизначеності, розробка і реалізація
заходів щодо зниження рівня ризику.
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При проведенні досліджень на кожному з етапів потрібно застосовувати
різні підходи і методи, що мають на меті підвищення правдивості отриманих
результатів. Найскладнішими у застосуванні є перші два етапи. Велику увагу
приділяють дослідженню якісної оцінки ризику, адже вона є найменш
формально визначеною, має великий відсоток суб’єктивної думки дослідника
та майже не піддається систематизації [4].
Досить часто для якісної оцінки ризику інвестиційних проектів
застосовується метод експертних оцінок. На їх основі визначається ранг
ризику, який представляє собою потенційний вплив ризику на проект і
оцінюється як результат ймовірності виникнення ризику і ступеня його
впливу:
R = PL,
де R– ранг ризику;
P– ймовірність виникнення;
L– ступінь впливу.
Метод експертних оцінок є основою, яка здійснена в результаті
досліджень експертів у сфері дослідження інвестиційних планів. Аналіз
варто починати зі складання вичерпного переліку ризиків, що можуть
виникнути на всіх стадіях проекту.
В процесі дослідження кожному експерту надається опитувальний лист,
в якому йому пропонується оцінити ймовірність настання того чи іншого
ризику відповідно до певної шкали оцінювання. Якщо експерти, у своєму
дослідженні отримують великі розбіжності, вони обговорюються всіма
учасниками опитування для отримання більш узгодженого варіанту. З метою
отримання більш об'єктивної оцінки фахівці, які проводять експертизу,
повинні володіти незалежними даними та бути обізнаними в інформації, яка
стосується даного проекту.
Після визначення ймовірностей за простими ризиками виникає питання
про вибір методу зведення різноманітних показників до єдиної інтегральної
оцінки. Таким методом найчастіше виступає зважування, як один з
найпоширеніших способів отримання рейтингових показників. Даний метод
полягає в присвоюванні кожному результату ступінь важливості його
показника. При цьому не потрібно застосовувати єдину систему вагових
коефіцієнтів для кожної групи показників, вона повинна бути дотримана
лише всередині кожної групи.Найважливішим є лише дотримання того, що
кожен коефіцієнт не може бути від’ємним числом та їх сума повинна
дорівнювати одиниці [1].
Найбільш важливим є спосіб, що передбачає ранжування окремих
ризиків за ступенем важливості та визначення вагових коефіцієнтів kзалежно
від впливовості цих ризиків. Так, найбільше значення вагового коефіцієнта
k1надається ризикам, які є найважливішими для даної ситуації, мінімальне
kn – ризикам останнього рангу, які є найменш важливими в даному
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дослідженні. Ризикам з однаковим ступенем важливостінадаютьсяоднакові
вагові коефіцієнти. Визначається також значення співвідношення між
ваговими коефіцієнтами першого і останнього рангів:
q=
Способом зважування використовуються розрахунок середньої
арифметичної (ваги, відповідні сусіднім рангах, відрізняються на одну і ту ж
величину) або середньої геометричної (ваги, відповідні сусіднім рангах,
розрізняються однакове число раз).
Відстань між сусідніми рангами визначається (для середньої
арифметичної):
s=

.

Ваговий коефіцієнт окремого ризику з рангом m становить:
km=kn+ (n-m)*s. Звідси:
1

km=kn+ (n-m)

У той же час видно, що, крім оцінки ймовірності ризику і ступеня його
впливу, в процесі ранжирування слід звернути увагу на внутрішню
взаємодію ризиків проекту. Так, очевидно, що реалізація одного ризику може
стати стимулом для підвищення ймовірності або навіть прямим приводом
виникнення іншого.
Для того щоб зрозуміти і проаналізувати структуру взаємозв'язків між
ризиками інвестиційного проекту, слід побудувати структурний алгоритм
причинно-наслідкових зв'язків ризиків. Процес когнітивного моделювання
для оцінки інвестиційних ризиків повинен включати в себе наступні етапи.
На першому етапі необхідно визначити перелік ризиків, взаємозв'язок
яких потрібно досліджувати. В даному випадку слід зазначити, що на
особливу увагу заслуговують всі поточні ризики проекту в незалежності від
ймовірності їх виникнення і ступеню впливу.
На другому етапі слід визначити всі можливі зв’язки між ризиками, які
розглядаються. Самі ризики в даному випадку будуть виступати вершинами
(факторами) при побудові когнітивної карти, а зв’язку – дугами.
Третій етап. Для побудови повноцінної когнітивної моделі необхідно
також визначити характер, силу впливу і взаємозв'язку між ризиками [2].
Отже, для ефективного, науково обґрунтованого управління ризиками
інвестиційних проектів підприємства необхідна розробка нових методичних
основ та елементів способу їх оцінки з урахуванням особливостей
трансформаційних процесів в економіці. Вибір конкретних методів аналізу
ризику інвестиційного проекту залежить від таких факторів, як: масштаби
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проекту, повнота інформаційної бази, вимоги до глибини аналізу і ступеня
надійності проекту і ін.
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Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору України як
частини світового інформаційного простору є нині особливо необхідним.
Адже це забезпечить повноправну участь України у процесах інформаційної
й економічної інтеграції регіонів, країн і народів. Інформаційнокомунікаційні процеси сприяють включенню українського суспільства в
середовище світової політики, де домінантні стандарти розвитку задають
країни з потужними демократичними традиціями [1, с.127].
Усі цивілізовані держави розглядають побудову інформаційного
простору як основу свого соціально-економічного, політичного і культурного
розвитку і здійснюють цілеспрямовану державну інформаційну політику. У
розвитку інформаційного простору особливого значення набуває
геополітичний чинник. Як суб’єкт геополітики Україна могла б стати
природним мостом між Європою і Росією, яка, у свою чергу, пов’язана з
країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Для цього необхідно,
насамперед, розвивати інформаційну інфраструктуру на всьому
Євроазіатському просторі, що дозволить Україні стати ключовою ланкою
світового інформаційного простору.
Формування і розвиток єдиного інформаційного простору України
зокрема відповідних державних інформаційних ресурсів — проблема
міжгалузева і міжрегіональна. Вона потребує вирішення складних
організаційних і техніко-технологічних питань, значних витрат і не може
бути вирішена миттєво. При цьому необхідне комплексне врахування
соціально-економічних, правових і політичних аспектів інформатизації
суспільства, всебічне використання організаційного, технологічного,
технічного і нормотворчого досвіду, що набутий у процесі розвитку
інформаційних просторів провідних країн світу.
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Для вирішення проблеми створення єдиного інформаційного простору
необхідно розробити такі економіко-правові засади:
• законодавчі і нормативні акти, що визначають права й обов’язки
юридичних і фізичних осіб щодо формування та використання
інформаційних ресурсів, засобів їх обробки і доставки;
• економічні регулятори, які забезпечували б стимулювання активного
формування і використання інформаційних ресурсів [2, с. 18].
Формування і розвиток єдиного інформаційного простору України
передбачають, у першу чергу, забезпечення оперативного доступу до
наявних інформаційних ресурсів і проведення роботи щодо їх долучення в
єдиний інформаційний простір. Інформаційні ресурси, що знову сформовані,
долучаються до єдиного інформаційного простору, мають бути на законній
підставі доступні органам державної влади, суб’єктам господарювання і
громадянам.
З появою Інтернету з’явився і термін «Інтернет-комунікація» – особливе
комунікативно-інформаційне середовище або комунікативний простір,
опосередкований електронним комунікативним каналом [3]. Активний
комунікант, який вступає в процес Інтернет-спілкування, може переслідувати
чотири цілі:
1) обмін інформацією (не лише вербальне надання певних даних, а також
і обмін аудіо- і відеофайлами, графічними зображеннями, документами,
вкладеними файлами);
2) створення та підтримання контактів (комунікант залежно від інтенції
може шукати контакти, пов’язані з його біографією, професійною діяльністю,
сферою інтересів і нахилів, релігійними та моральними цінностями);
3) підвищення
особистого
рейтингу
(дана
мета
передбачає
самореалізацію комуніканта за допомогою підвищення особистого рейтингу
завдяки своїм знаннями або вчинкам, а також як наслідок ступеня користі
даного комуніканта для мережевого співтовариства);
4) розвага («спілкування заради спілкування» є однією з домінуючих
цілей Інтернеткомунікації) [4].
Особливості Інтернет-мережі дозволяють користувачеві створюючи нові
«віртуальні особистості», експериментувати з власною ідентичністю. Це
спричинює утворення унікального образу, що відрізняється від реальної
персоналії користувача і самопрезентації. Існує низка причин, що мотивують
створення «віртуальних особистостей», серед них так звані «пошукові
причини»: бажання випробувати новий досвід, що виступає як певна
самостійна цінність.
Очевидною
перевагою
інформаційних
ресурсів
Мережі
є
інтерактивність, можливість зворотного зв’язку між користувачем і
суб’єктом, що надав інформацію. Особливістю Інтернет-спілкування є
унікальна здатність користувачів «бути в один і той же час у різних місцях»,
адже Інтернету не властива єдність простору і часу. Інтернет-користувач
може спілкуватися з людьми з інших країн, інших часових поясів. Це постає
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мотивацією до вивчення іноземних мов. Існують різні сфери діяльності в
Інтернет-середовищі (пізнавальна, комунікативна та творча, ігрова), що
нерідко доповнюють одна одну.
Існують не лише позитивні, а й негативні сторони віртуального
спілкування. Так, внаслідок безкарності та анонімності деякі користувачі
дозволяють некоректну поведінку. Негативні особливості спілкування
пов’язані зі зниженням психологічного та соціального ризику в процесі
спілкування, відсутністю зовнішньої невербальної оцінки, також серед них
афективна
розкутість,
не
нормативність
поведінки
і
певна
«безвідповідальність» учасників спілкування. Такі негативні прояви
поведінки пов’язані з тим, що людина в Мережі має свободу поведінки
(образи, нецензурні висловлювання, сексуальні домагання), тому що ризик
прояву негативної оцінки з боку навколишніх є мінімальним. Невпинний
розвиток суспільства засвідчує його залежність від кіберпростору та надає
незахищеній особистості потрібне їй відчуття «ми» (афіліативний мотив).
Західні та вітчизняні науковці продовж декількох років займаються
вивченням так званої Інтернет-адикції (залежності від Інтернету), що набуває
поширення. Користувач може знайти для себе в Мережі інформацію будьякого характеру, представлену в усіх технічно існуючих форматах –
текстовому, аудіо, відео – як соціально позитивну, так і негативну (сайти
порнографії, жорстокості тощо). Інтернет-середовище є префігуративною
культурою, в якій передача досвіду відбувається не лише від старших до
молодших, від однолітків до однолітків, та від молодших до старших.
Ефективними засобами, що спонукають старших і молодших до співпраці та
творчості в Інтернеті, є вищезгадані: неформальні обставини, відсутність
регламентації, вільний, добровільний вибір користувачами видів і форм
діяльності, проблемні ситуації, що відображають інтереси і потреби
користувачів, ігрові та змагальні елементи.
Серед позитивних аспектів особистісного розвитку під час спілкування
за допомогою Інтернету можна виділити такі: подолання комунікативного
дефіциту; розширення кола спілкування, підвищення інформованості в
обговорюваних питаннях; обмін ситуативним емоційним настроєм. Інтернет
може негативно впливати на розвиток особистості. Так, з 1994 р. введено в
обіг термін «Інтернет-залежність».
Таким чином, необхідно зазначити, що цивілізація, що входить в
інформаційний період свого існування, породжує інформаційне суспільство.
У ньому інтелект стає соціальною силою, завдяки інформаційному
розповсюдженню, через інформаційні освітні мережі, зокрема готових знань.
Ці знання необхідні людству для розвитку прогресу, покращення та
просування економіки і політики країн, освіти та життєдіяльності громадян.
Значну роль у цьому відіграє інформаційно-освітнє середовище, вплив якого
на вищезазначені процеси є важливим [4].
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ВПРОВАДЖЕННЯ MOBILE ID В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
Передові технології в сфері телекомунікацій наполегливо проникають в
Україну. Кілька років тому запустили стандарт 3G, що дозволило відносно
комфортно працювати в інтернеті зі смартфона не тільки по WIFI мережі.
В наслідок багатосторонньої співпраці фахівців телекомунікацій, права,
суб’єктів надання адміністративних послуг та ліцензіатів у галузі захисту
інформації було протестовано в пілотному проекті та запущено
функціональну систему автентифікації та електронного цифрового підпису з
використанням телефона на всій територій України.
Окремим проблемам впровадження та перспективам Mobile ID в Україні
присвячено наукові праці таких авторів, як Ч. Армстронг, Е. Войнова,
Н. Грицяк, Н. Дніпренко, І. Ніколіна, С. Чукут.
Порівняння даних країн-лідерів та країн-сусідів України в рейтингу
розвитку електронного урядування (індекс EGDI: E‑Government Development
Index), що проведено в роботі [1], свідчить, що особливу увагу нашій
державі необхідно звернути на запровадження нових схем і засобів
електронної ідентифікації та встановлення рівнів довіри до них.
Мобільний оператор «Київcтар» 20 грудня 2018 року на всій території
України офіційно запустив Mobile ID – інструмент мобільної цифрової
ідентифікації та електронного цифрового підпису. Відзначимо, що мобільний
оператор «Vodafone» впровадив лінійку послуг на базі технології Mobile ID з
22 серпня 2018, але тільки для своїх бізнес-клієнтів. З осені минулого року
«Lifecell» тестує технологію Mobile ID всередині компанії, планує
запропонувати цей зручний інструмент своїм абонентам.
Mobile ID – це послуга операторів мобільного зв'язку, яка дозволяє
здійснювати електронну ідентифікацію особистості для отримання різних
електронних послуг.
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Mobile ID працює наступним чином: електронний цифровий підпис
абонента записується на SIM-карту нового покоління. Абоненту потрібно
просто замінити свою SIM-карту на карту нового покоління, в якій і будуть
записані всі його дані і електронний цифровий підпис. Оформлення цієї
послуги відбувається на підставі документів громадянина: ідентифікаційного
коду та паспорта..
Одна з переваг Mobile ID полягає в тому, що ключ, який знаходиться на
SIM-карті, не можна видалити або ж скопіювати на інший носій. Він також
захищений двома паролями, тобто першим пін-кодом користувач розблокує
SIM-карту, а другим – особистий ключ. Отож, при втраті телефону
зловмисник не зможе скористатися електронним підписом абонента. Проте
все ж таки залишаються ризики в плані кібербезпеки.
Mobile ID, як і будь-яка інша послуга мобільного оператора, яка
користується попитом буде платною: або додаткова помісячна абонплата, або
оплата за кожну зроблену операцію з використанням цієї технології.
Переваги платформи Mobile ID наведені на рисунку 1.
Переваги платформи Mobile ID:
працює в смартфоні, планшеті і
звичайному телефоні
працює без інтернету - для роботи
потрібна тільки мобільний зв'язок
все, що необхідно запам'ятати - це
тільки PIN до Mobile ID
не вимагає завантаження і
налаштування додатків
працює без спеціального обладнання
високий рівень захисту персональної
інформації
Рисунок 1 – Переваги платформи Mobile ID
У перспективі платформа Мobile ID покликана поліпшити всі
найважливіші сфери нашого життя (рис. 2).
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Перспективи впровадження Mobile ID
Банки та фінансових установ
відкриття рахунку, транзакції, страхування, кредитування,
оплата рахунків
Електронні державні послуги
водійські права, реєстрація авто, декларація про
доходи,голосування та петиції
Медицина
історія хвороби, E-Health
Освіта
доступ до порталів шкіл та університетів, дистанційна
освіта
Онлайн-послуги
купівля онлайн, тендери, онлайн аукціони
Рисунок 2 – Перспективи впровадження Mobile ID
Інструмент Mobile ID розрахований на прогресивне покоління
користувачів електронних послуг.
Впровадження Mobile ID значуща подія щодо розвитку електронного
врядування в України, удосконалення комунікації між громадянами і
державними установами, громадянами та бізнесом, а також, взаємодії бізнесструктур між собою.
На мою думку, найбільша перевага – це безпека, доступність і зручність
технології Mobile ID, що розширить аудиторію користувачів електронних
послуг і забезпечить безпеку подібних транзакцій.
Підсумуємо: сервіс Mobile ID здатний стати каталізатором розвитку як
електронної комерції, так і цифровізації економіки, всіх сфер нашого життя
загалом.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ
Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник
становлення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування
соціокультурного середовища [1, с. 35]. З активним розвитком інформаційнокомунікаційних технологій, активно розвивається й освіта.
Нині, одним з найцікавіших способів подачі навчального матеріалу, а
також систематизації самостійної роботи студента є, так звані, ментальні
карти [3]. Ментальна карта – спосіб відображення матеріалу у вигляді схеми.
В 1970 році Тоні Бюзен ввів поняття «mindmap», яке мало значення
«добра форма для нотаток». А в грудні 2006 року створив свою програму для
створення ментальних карт, яку назвав «IMindMap». Автор техніки
ментальних карт, пропонує нам перестати боротися з собою і почати
допомагати своєму мисленню.
Сьогодні існує багато видів ментальних карт (Mindmap, MindMeister,
Coggle та інші). У таблиці 1 подана інформація про найпоширеніші
програми, які можна використати для створення ментальної карти.
Таблиця 1 – Види додатків для створення ментальних карт
Назва

Xmind

Автор
Користування
додатком

Потрібно
установити
додаток на ПК

Платні послуги
(за рік)

$54.96

MindMaster

Coogle

Tony Buzan
Потрібно
установити
Онлайн
додаток на ПК

$66

$50

MindMeister

Онлайн
$59.88

Недоліком всіх програм для створення ментальних карт є платні
послуги, і для того щоб скачати створену карту у певному форматі (PDF,
JPG, DOCX) потрібно придбати абонемент на певний період часу.
Для створення своєї першої карти (Рис. 1) було використано програму
MindMaster. Розглянемо ментальну карту для висвітлення навчальної
інформації з теми про неперервні випадкові величини [2, с. 93-97]. У центрі
карти розміщено назву теми, на другому рівні - основні поняття теми, кожне
з яких має розгалуження, де подаються означення, властивості тощо. У
нотатках відповідних пунктів міститься додаткова інформація у вигляді
формул, розв’язування типових задач, графіки, рисунки тощо. Під час
опрацювання ментальної карти існує можливість згортати окремі елементи
або розширяти для деталізації, що робить її зручною у використанні. Крім
того, її можна доповнювати новими елементами під час роботи на
практичному занятті чи підготовки до екзамену.
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Рисунок 1 – Приклад ментальної карти створеної у MindMaster
Слід зазначити, що всі інтелектуальні карти прості у використанні та
мають спільні можливості до яких можна віднести:
 використання шаблону для створення нової карти;
 використання різних видів шрифтів;
 створення рамки для тексту;
 створення нотаток для окремих об’єктів;
 виокремлення інформації за допомогою значків;
 встановлення зв’язків між об’єктами у схемі.
Для візуалізації інформації у карті можна також використовувати різні
засоби інфографіки, зокрема фотографії, ілюстрації, картинки, відеофайли,
посилання на сайт тощо. Такий підхід дає можливість зібрати цікаву і
потрібну інформацію різного роду в одному місці, не витрачаючи при цьому
час для переходу на інші джерела.
Подання матеріалу у вигляді ментальної карти є простішим для
сприйняття та кращим для запам’ятовування, а також зручним та цікавим у
використанні.
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SMM В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасний світ розвивається дуже швидко і нові технології захоплюють
не лише наукову та технічну сфери, але і буденне життя кожної людини.
Гаджети різних форм та розмірів вже давно стали звичайним атрибутом
щоденного існування. Подібний прогрес технологій має і ще один помітний
наслідок: розширюється сфера впливу джерел інформації. Тепер усі більшменш сучасні і впливові фірми обов’язково повинні мати власний сайт і
активно його використовувати.
В свою чергу соціальні мережі давно вже стали більше, ніж просто
платформою для знаходження однодумців та самореалізації. На даний
момент це один з найвпливовіших та найефективніших інструментів у сфері
реклами та заробітку. Туристичний бізнес - високо конкурентна ніша і
маркетинг в цій сфері призваний регулювати рекламну діяльність,
туристичний попит, ціни та заохочувати населення до ознайомлення зі своїм
краєм або зацікавити досліджувати більш екзотичні місця.
У довгостроковому періоді діяльність туристичної фірми зводиться до
оволодіння певною частиною туристичного ринку з метою максимізації
прибутків. Слід забезпечити швидку та ефективну реакцію на зміни
зовнішнього середовища – без цього неможливо добитись конкурентних
переваг. Ефективно працює лише таке підприємство, яке творчо застосовує
концепцію туристичного маркетингу у своїй діяльності, постійно шукаючи
нові прийоми впливу на ринок [1].
Водночас у туризмі є специфіка, яка відрізняє його не тільки від торгівлі
товарами, але й від інших форм торгівлі послугами, оскільки тут має місце
торгівля як послугами, так і товарами (за оцінками спеціалістів, частка
послуг в туризмі складає 75 %, товарів - 25 %), а також особливий характер
споживання туристичних послуг і товарів на місці їх виробництва [3].
Виходячи з цього можна сказати, що туризм це також купівля емоцій і
вражень, а отже її потрібно відповідно представити.
SMM (Social Media Marketing) — один із засобів просування своїх
товарів та послуг за допомогою соціальних мереж. Головною
метою SMM просування є підвищення впізнаваності вашого бренду,
зростання зацікавленості вашим продуктом, постійна комунікація з
потенційними та існуючими клієнтами [4].
В першу чергу потрібно визначити цільову аудиторію, а також цінності,
які ви будете доносити до потенційних клієнтів. Яскраві фотографії з
подорожей чудово працюють на бажання одразу схопитися з дивана або з
нудного офісного кабінету і відправитися на зустріч пригодам. Але
яскравими фотографіями може забезпечити кожен третій, тому тут потрібен
не один інструмент впливу та навики у сфері комп'ютерних технологій.
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SMM – це цілий комплекс дій починаючи із візуального контенту та
підкріпленням до нього короткого, але змістовного тексту, який не
загубиться серед інших. Відмінна ідея - створювати хештеги по рубриках
всередині спільноти і публікувати їх для зручної навігації [2]. Сторінки в
соціальних мережах дозволяють ділитися інформацією і повідомляти новини
в режимі реального часу, а їх читачі і відвідувачі часто першими дізнаються
про всі акції та спеціальні пропозиції. В свою чергу компанія може миттєво
отримати фідбек з пропозиціями, відгуками та в разі чого проаналізувати свої
недоліки та покращити обслуговування.
SMM – досить складна послуга, тому ціна на рекламу у соціальних
мережах може бути досить високою. Для якісного виконання своїх
обов’язків, спеціалісти в цій галузі повинні аналізувати вихідні дані компанії
та швидко реагувати на усі зміни.
Отже, можна зробити висновки, що туристичні послуги - дорогий
продукт з тривалим періодом вибору, і це слід враховувати при роботі в
соцмережах. Щоб привернути до себе клієнтів в довгостроковій перспективі,
потрібно ретельно продумати контент-стратегію, а для оцінки своєї роботи
користуйтеся інструментами аналітики. Обов’язково для розвитку своєї
діяльності потрібно зробити сторінки в соцмережах інструментом, який
формує довіру, підігріває інтерес і конвертує його в заявки.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ WEB-ДОДАТКІВ
У даній роботі проведено аналіз методів забезпечення безпеки Webдодатків, виявлені переваги та недоліки кожного з розглянутих методів. За
допомогою комплексного розгляду і систематизації питань щодо
забезпечення певного рівня захищеності додатка дозволило виявити
найбільш ефективний засіб їх захисту.
На сьогоднішній день з розвитком інформаційних технологій і
комунікаційних систем актуальною є проблема інформаційної безпеки є
забезпечення захисту Web-додатків внаслідок їх висхідної інтерактивності,
складна поведінка і підтримка нових протоколів.
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Інтернет-сервіси надають досить велику кількість можливостей, але в
той же час зі збільшенням числа додатків пропорційно зростає і кількість
кіберзагроз. Тому проблема захисту від кіберзагроз, тобто усунення слабких
сторін Web-додатків, на даний момент набуває досить серйозний характер. За
даними звіту про хакерські атаки на Web-додатки, опублікованих компанією
Google від 10.03.2019 за 2018 рік, кількість зламаних ресурсів збільшилася на
32% в порівнянні з 2017 роком [2].
Класичні механізми фільтрації трафіку працюють на базових рівнях
моделі OSI за допомогою аналізу характеристик окремих пакетів даних.
Тобто якщо IP-адреси в їх заголовках або номера мережевих портів
виявляються в «чорному списку», то такі пакети відхиляються. В
налаштуваннях брандмауера часто блокуються всі порти, потім
відкриваються при запиті з'єднання додатком. Даний метод маскує при
скануванні портів і захищає від спроб несанкціонованого доступу, але
неефективний при атаках зсередини.
Але з ростом числа використовуваних програм і сервісів даний метод
так само неефективний. Навіть програми, що працюють в режимі офлайн,
регулярно використовують інтернет для перевірки оновлень, відправки звітів
про роботу та даних телеметрії. В період навчання на Firewall потрібне
підтвердження підключення. Поки адміністратор визначає чи варто
підтверджувати запитування підключення, додатки відправляють аналогічні
запити на інші порти і IP-адреси резервних вузлів, через що може виникнути
довгий ланцюжок однотипних діалогових вікон. Однак відмова від режиму
навчання може привести до наступних крайнощів:
– ігнорування нових загроз;
– некоректна робота нових додатків внаслідок блокування їх
підключення [4].
На сьогодні, як і операційна система, так і популярні додатки отримують
вхідний трафік через мережу доставки контенту, а вихідний відправляють
відразу в кілька підмереж. З цієї причини створювати списки дозволених IPадрес для додатків не є гарною ідеєю.
Розвинуті міжмережні екрани вміють аналізувати не тільки окремі
пакети і їх заголовки, а й стан каналу зв'язку і відхилення в ньому. Механізм
Stateful Inspection має на увазі контроль на рівні активних TCP-сесій і
перевірку приналежності оброблюваних пакетів до них. Однак сьогодні
такий підхід не дає бажаних результатів, так як в мережевих атаках все
частіше використовуються критичні помилки системних компонентів,
загальних бібліотек і популярних додатків. Також використання експлойтів
дозволяє атакуючим обходити не тільки фільтрацію на канальному і
мережевому рівні, а й контроль стану додатків. Поєднання міжмережних
екранів з системами виявлення та запобігання вторгнень IDS / IPS підвищує
рівень захисту периметра і робить її більш інтелектуальною [1].
Спільне їх використання дозволяє аналізувати трафік більш глибоко, а
також ефективніше визначати підозрілі дії на основі шаблонів які
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оновлюються. Однак це переважно рівень пакетної обробки додатків, слабо
враховує особливості роботи самих додатків.
Протягом деякого часу найпотужнішими засобами захисту залишалися
комплексні рішення забезпечення безпеки, такі як системи єдиного
управління погрозами UTM і міжмережеві екрани наступного покоління
NGFW. Такі рішення включають в себе Firewall, IDS / IPS, антивірус, шлюз
для організації VPN і засоби балансування навантаження. Такі системи як
об'єднували сильні сторони кожного з компонентів, так і примножували їх
недоліки, тому для вирішення специфічних завдань такі системи будуть
застосовуватись [3].
Узагальнюючи вищесказане можна зробити висновок, що сучасний
підхід до захисту веб-додатків заснований на використанні спеціалізованих
рішень – WAF. Окремо працюють вони з протоколами HTTP / HTTPS, але
роблять це на максимально інтелектуальному рівні. Як результат, WAF
краще виявляє відхилення в нормальну роботу і може протистояти
вразливості нульового дня.
Розглянута проблема з вилученням запитань і лотів-файлів, що
виникають у WAF за рахунок виявлення кореляції між ними та об'єднанням
взаємопов'язаних повідомлень, дозволяє побачити розвиток атаки і швидко її
ліквідувати. Останні версії WAF обробляються XML, JSON і іншими
протоколами, що використовуються переважно мобільними додатками.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПОНЯТТЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
У зв’язку зі значним поширенням та розвитком інформаційних
технологій, а також формуванням системи організації діяльності
виробництва та збуту товарів, наданню послуг на основі аналізування ринку
та попиту споживачів, за останній період часу виникла комплексна взаємодія
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двох сфер: Інтернету та маркетингу, вплив котрих набуває значної вагомості
та можливості використання у різних видах діяльності.
Дослідження щодо застосування Інтернету в маркетингу проводили
Тертичний О.О., Ус М.І., Бойчук І.В., Литовченко І.Л. та інші.
Під впливом
швидкого розвитку та розповсюдження Інтернету
сформувалася інтернет-економіка, яка, на думку Е.П. Голубкова,
проявляється у бізнесі, маркетингу, комерції тощо. [1, С.65].
Тому інтернет-маркетинг є традиційним маркетингом із застосуванням
новітніх можливостей і технологій у Всесвітній інформаційній мережі для
визначення й реалізації потреб покупців шляхом обміну задля одержання
продавцем прибутку.[1, С.65].
Однією з найважливіших функцій Інтернету в маркетингу є
маркетингові дослідження, а саме пошук та обробка інформації, джерелами
якої можуть бути різні сайти державних та приватних установ, організацій,
агентств, офіційні сторінки мережевих засобів масової інформації
(телебачення, радіо, газети, журнали) тощо.
Здійснювати пошук необхідної інформації надають можливість
різноманітні пошукові системи. Чимало маркетингових агентств надають
послуги шляхом використання інтернет-ресурсів. Наприклад, компанія TNS,
яка є представником в галузі надання маркетингової інформації.[1, С.66].
У пошуковому маркетингу інформація розповсюджується завдяки
контекстній рекламі, а просування сайту відбувається за рахунок відкидання
запитів, зміст яких не відповідає потрібному. Важливою функцією є
автоматизована перевірка оголошень та вмісту, які надають пошукові
системи, адже неможливо відслідкувати усе власноруч.
Одним із основних інструментів в інтернет-маркетингу є реклама. Вона
надає споживачеві необхідну інформацію в будь-який час, а це означає, що
покупець може вчасно отримати інформування про товар та придбати його,
не виходячи із дому. Реклама в Інтернеті є економнішою, ніж інші її види, а
також більш доступною, оскільки можна провести рекламну кампанію в
іншій країні швидко, легко та без зайвих витрат на її розміщення. Інтернетмаркетинг – невід’ємна частина рекламної компанії. Інтернет-реклама завжди
входить у рекламну компанію провідних компаній. [2, С. 64].
З іншого боку, реклама в мережі надає широкі можливості виробникам,
постачальникам, продавцям для кращого вивчення попиту та інтересів
споживачів на ринку. Рекламні заходи в Інтернеті збільшують аудиторію
різної вікової категорії та заохочують покупців до придбання товарів, що
безпосередньо не є метою їх покупки. Всі ці маркетингові операції
виконуються за допомогою певного набору інструментів таких, як
контекстна, банерна, інтерактивна, медіа реклама та ін. (рис. 1)
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маркетинг

Е-mail маркетинг

Інтерактивна
реклама

Рисунок 1 Інструменти Інтернет-маркетингу
Інтернет-маркетинг використовує аналогічні методи традиційного
маркетингу та створює маркетинговий комплекс: продукт, ціну, місце та
просування. Ці чотири головні елементи поєднуються разом для проведення
успішних маркетингових операцій, що зможуть задовольнити потреби
споживачів та вплинути на досягнення цілей компанії. Основним завданням
Інтернет-маркетингу в бізнесі є розширення аудиторії та отримання від неї
максимального ефекту.
В наслідок використання Інтернету, підприємства піднімаються на
новий рівень, тому полегшується укладання договорів, розширюються
можливості пошуку цільової аудиторії, пришвидшуються комунікації, а
також значно покращується реалізація продукції. Наразі ведення бізнесу
тісно пов’язане з Інтернетом, а тому фірми витрачають менше коштів на
заходи по проведенню маркетингу. Бізнесменам необхідно відслідковувати
зміну інтересів покупців, займатися розробкою планів, стратегій,
комерційних операцій з метою координування відносин компаній і клієнтів
на базі Інтернет-технологій та завоювання Інтернет-ринку. [3, С. 1].
Отже, досліджуючи тему застосування Інтернету в маркетингу, варто
відзначити, що при поєднанні цих двох сфер утворюються абсолютно нові
горизонти їх використання з подальшою перспективою діяльності
маркетологів як у реальності, так і на просторах Інтернету. Саме завдяки
застосуванню Інтернету в маркетингу полегшується аналізування попиту,
збільшується можливість продажу, удосконалюється пошук цільової
аудиторії певних категорій товарів чи послуг тощо.
Список використаних джерел:
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ФIНАНСОВI РИЗИКИ ТА РИЗИКИ НЕПОВЕРНЕННЯ
В сучасних умовах господарювання фiнансова дiяльнiсть будь-якого
пiдприємства пов`язана з багатьма ризиками, ступiнь впливу яких на
результати дiяльностi iстотно збiльшився в умовах соцiально-економiчної
нестабiльностi. Ризики, що виникають пiд час фiнансової дiяльностi
пiдприємства, видiляють у спецiальну групу фiнансових ризикiв та
вiдiграють найбiльш значну роль у загальнiй системi ризикiв пiдприємства. В
свою чергу, збiльшення рiвня впливу фiнансових ризикiв на фiнансовi
результати пiдприємства пов`язано iз мiнливiстю економiчної ситуацiї в
країнi i кон`юктури фiнансового ринку, розширенням сфери фiнансових
вiдносин, появою нових, європейських фiнансових технологiй та
iнструментiв, тощо.
Питанням дослiдження сутностi фiнансових ризикiв, ризикiв
неповернення та методологiї їх нейтралiзацiї присвяченi працi Бланк I.А.,
Вишнiвська Б., Говорушко Т.А., Камiнський А. Б., Коваленко Л.О., Ремньова
Л.М., Крамаренко Г.О., Чорна О. Є., Токаренко Г.С., якi зробили грунтовнi
дослiдження в цiй сферi.
Метою даного дослiдження є визначення теоретичних аспектiв
фiнансових ризикiв та ризикiв неповернення. Ризик – це усвiдомлена
можливiсть небезпеки виникнення непередбачених втрат очiкуваного
прибутку, майна, грошей через випадковi змiни умов економiчної дiяльностi,
несприятливi обставини. Вiд можливих втрат у ринковому середовищi нiхто
не застрахований. Однак, це не означає, що з метою повного уникнення втрат
потрiбно проводити лише консервативну економiчну полiтику.
Фiнансовим ризиком називається вид ризику, який виникає в резульатi
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, в той час коли одержаний
результат вiдрiзняється вiд запланованого, порушуючи при цьому поставлену
цiль, а наявне вiдхилення має грошове вираження i може призвести до
збиткiв [1, с. 85].
Господарську дiяльнiсть пiдприємства можуть супроводжувати рiзнi
види фiнансових ризикiв – ризики зниження фiнансової стiйкостi та
неплатоспроможностi, а також iнвестицiйний, вiдсотковий, депозитний,
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кредитний, валютний, цiновий, iнфляцiйний, iнновацiйний ризики та iншi [3,
с. 22]. Цi види фiнансових ризикiв мають рiзнi джерела виникнення, тому
вони вiдносяться або до систематичних (ринкових), або до несистематичних
(специфiчних) ризикiв. Першi з них характеризують ймовiрнiсть фiнансових
втрат, якi пов’язанi з неблагополучними змiнами кон’юнктури рiзних видiв
фiнансового ринку, а другi – ймовiрнiсть фiнансових втрат, викликаних
неефективною дiяльнiстю пiдприємства.
Важливо не просто боятися ризикiв, а вчасно аналiзувати причини
небажаного розвитку подiй, враховувати попереднiй негативний досвiд,
постiйно коригувати систему оперативних господарських операцiй з позицiї
максимiзацiї результату. Причини виникнення фiнансових ризикiв
рiзноманiтнi й можуть виникати спонтанно в процесi дiяльностi
пiдприємства, їх подiляють на зовнiшнi та внутрiшнi. До основних зовнiшнiх
причин формування фiнансових ризикiв можна вiднести такi: слабка та
нестабiльна економiка країни; економiчна криза; iнфляцiя; неефективне
державне регулювання банкiвської облiкової ставки; пiдвищення рiвня
конкурентної боротьби; зниження цiн на свiтовому ринку; полiтичнi чинники
тощо. Всi цi причини мають зовнiшнє щодо пiдприємства походження i тому
їх пiдприємство контролювати не може.
Найбiльш небезпечним фiнансовим ризиком пiдприємства з позицiї
створення загрози його банкрутства є ризик неповернення Його ще
називають ризиком порушення рiвноваги фiнансового розвитку
пiдприємства. Такi назви цього виду фiнансового ризику зумовленi його
суттю, яка зводиться до того, що вiн виникає через недосконалу структуру
капiталу, тобто надмiрну частку використовуваних пiдприємством позикових
коштiв. Це призводить до незбалансованостi позитивного та негативного
грошових потокiв пiдприємства за обсягами. Ризик неповернення може бути
з декiлькох причин: втрата постiйного мiсця роботи, повна або часткова
втрата працездатностi, смерть позичальника.Залежно вiд величини можливих
фiнансових втрат видiляють чотири основнi зони фiнансового ризику (рис.1):
Точка
банкрутства
Зона катастрофiчного ризик дуже високий, можливi фiнансовi втрати в
обсязi суми власного капiталу пiдприємства
ризику
Точка
бездохідності
ризик середнiй, можливi фiнансовi втрати в обсязi
Зона допустимого
ризику
розрахункової суми прибутку
Точка
беззбитковості
Зона критичного
ризик високий, можливi фiнансовi втрати в обсязi
ризику
розрахункової суми валового доходу
ризик зовсiм незначний, фiнансових втрат
Безризикова зона
практично
немає,
гарантується
фiнансовий
результат в обсязi розрахункової суми прибутку
Рисунок 1 – Зони фінансового ризику
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Перелiк найнебезпечнiших фiнансових ризикiв пiдприємства можна
завершити iнвестицiйним ризиком. Цей вид фiнансового ризику свiдчить про
можливiсть виникнення фiнансових втрат у процесi здiйснення iнвестицiйної
дiяльностi пiдприємства. Прикладами iнвестицiйних ризикiв можуть бути
ризики несвоєчасної пiдготовки iнвестицiйного проекту, невчасного
завершення проектно-конструкторських робiт, втрати iнвестицiйної
привабливостi проекту через можливе зниження його ефективностi тощо.
До внутрiшнiх причин формування фiнансових ризикiв можна вiднести:
пiдвищення витрат на пiдприємствi, незадовiльну фiнансову полiтику
пiдприємства, неефективне управлiння витратами, доходами та фiнансовими
результатами [1, с. 88].
Для формування ефективної системи управлiння фiнансовими ризиками
їх необхiдно попередньо iдентифiкувати. Iдентифiкацiя фiнансових ризикiв
полягає у виявленнi всiх видiв можливих ризикiв, пов’язаних iз кожною
конкретною операцiєю.
Таким чином, фiнансовий ризик – це вид ризику, який виникає у
фiнансово-економiчнiй дiяльностi суб’єкта, коли причинно-наслiдковий
результат або заходи його досягнення вiдрiзняються вiд встановлених цiлей
та планових норм, а отриманi вiдхилення мають вартiсний характер.
Фiнансовий ризик виникає пiд час фiнансової дiяльностi чи виконання
фiнансових угод. До фiнансових ризикiв належать: валютнi, iнфляцiйнi,
дефляцiйнi, лiквiдностi, iнвестицiйнi та iншi.
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МАСОВІ ВІДКРИТІ ОНЛАЙН-КУРСИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У сучасних умовах інтеграції участь нашої держави в соціальних,
економічних, політичних процесах передусім пов’язана з розбудовою
громадянського суспільства. Розвинуте освітнє середовище та професійна
компетентність громадян має при цьому надзвичайну важливість.
Законодавчі зміни дають змогу впроваджувати інформаційні інновації в
освітню сферу, що тим самим трансформує традиційну форму освіти та
якісно перебудовує навчальний процес.
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Протягом двох останніх десятилітть відбулись значні зміни в процесах
розробки електронних матеріалів для ВНЗ. Це призвело до впровадження
багатьох курсів з онлайновим доступом до різноманітних навчальних
ресурсів. Сьогодні їх налічується чимала кількість, до яких можна віднести
ряд курсів Massive Open Online Course, MOOC [3].
Поява MOOC порівнюється дослідниками з появою інтернету: як
інтернет надає постійну можливість до отримання нової інформації, так і
онлайн-курси надають можливість здобувати якісні знання та отримувати
доступ до потрібної нам інформації. Велика кількість досліджень науковцями
та педагогами була присвячена досвіду використання курсів, з даної
тематики проведено огляд у матеріалах Тгарінду Ліянагунавардена.
Вперше термін MOOC був використаний канадським викладачем
Дейвом Корм’є у 2010 році. MOOC включає в собі масовість – до нього
можуть долучитись велика кількість охочих з різних куточків світу;
відкритість – курс є безоплатним і кожен може приєднатися до нього,
постійний доступ до нього в мережі інтернет.
Прикладом таких МООСів є курси eDX, Coursera, Iversity, Udacity,
Saylor.org, Open2Study тощо.
Великомасштабним ресурсом є Coursera, який розроблений в США в
2012 році і представляє собою сукупність курсів з різних гуманітарних і
точних наук, мистецтва, економіки і бізнесу. Слухачі курсів повинні здавати
екзамени та проходити тести онлайн на сайті. Наразі зареєстровано понад
24 млн користувачів і більше 2000 курсів.
Одними з найбільших інтерактивних курсів є онлайн платформа EdX,
засновниками яких є Массачусетський технологічний інститут та
Гарвардський університет. EdX проводить безоплатно онлайн-курси
високого рівня в широкому спектрі дисциплін для слухачів зі всього світу , а
також проводить різні дослідження в галузі навчання.
Варто зазначити що ефективність проходження онлайн-курсів
визначається насамперед рівнем мотивації та самоконтролю учасника курсу,
адже саме від них визначається якість отриманих знань та їх впровадження у
життя. По статистиці лише 5-10% слухачів проходять курс повністю та
одержують сертифікат. Ця проблема пояснюється низькою самомотивацією.
Як показує практика в основному на онлайн-курсах переважають працюючі
люди з вищою освітою до 30 років, тому постає потреба вповаджувати
відкриті курси у навчальну програму шкіл, вищих навчальних закладів, для
кращого засвоєння та ширшого розуміння матеріалу здобувачами освіти
[2,4].
Різноманітна кількість педагогічних підходів надає декілька напрямків
розвитку інтерактивних курсів – це cMOOC, task-based MOOC і xMOOC.
Курси сМООС орієнтовані на слухачів, які бажають навчатися самостійно;
впровадження форми неперервної освіти і підвищення кваліфікації є
способом їх використання. Курси xMOOC реалізовані на базі міжнародних
ВНЗ, маючи точний графік навчання та атестацію успішності за рівнями.
Прикладом цих курсів є вище згадані Coursera й edX [1].
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Передбачається, що еволюція МООС буде спрямовуватися у напрямку
селективних онлайн-курсів (SOOC), різниця між якими в тому що: по-перше,
для проходження курсу потрібно виявити у учасників їх навики володіння
певними знаннями для формування однорідних груп для пліднішої співпраці
та покращення загальної успішності; по-друге, курси повинні оплачуватися,
адже це дозволить перейти онлайн-курсам на вищий рівень та мотивувати
слухачів до плідної співпраці та до успішного завершення курсів. Дуже часто
трапляються випадки коли слухачі не змотивовані та покидають навчання на
початкових етапах. Саме плата за навчання дає мотивацію просуватися далі,
для того щоб не дарма були витрачені кошти [3].
В Україні поширення ІКТ несе виклик бути на рівні цих технологій.
Адже для отримання пріоритету в сучасному конкурентному середовищі
потрібно адекватно використовувати новітні технології та бути готовим до
змін у навчальному процесі. Вища освіта змогла адаптуватися до вимог
дистанційного навчання.
Зразком цього є перший експериментальний проект МООС
«Університет онлайн», діючий на базі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у 2013 році. Масовий онлайн-курс,
ініціював Іван Примаченко щодо бренд-менеджменту. Було зібрано понад
9 тисяч слухачів.
У жовтні 2014 року роботу почала українська платформа онлайн-курсів
Prometheus, засновниками якої є Іван Примаченко та Олексій
Молчановський. Кожний курс проекту має в собі відеолекції провідних
викладачів українських ВНЗ, інтерактивні завдання та форум, на якому
студенти мають можливість запитувати викладачів та спілкуватись один з
одним. Гасло проекту – «Кращу освіту для кожного» [4].
Такі нові явища докорінно змінюють освітні процеси – методику
викладання, навчання, передачу знань, їх засвоєння. Але в Україні через
велику фінансову недостатність важко говорити про забезпечення
інноваційного розвитку. Вихід з цієї ситуації – залучення інших суб’єктів,
бізнесу, до фінансування освіти та зменшення фінансового тягаря споживачів
освітніх послуг.
Підводячи підсумок бачимо, що на сьогодні перед українською
системою вищої освіти стоять великі виклики у економічних, соціальних,
політичних глобальних аспектах, визначені світовими тенденціями. Розвиток
ІКТ, впровадження масових онлайн-курсів спроможні інтегрувати освітнє
середовище у міжнародний освітній простір, але вони і потребують значних
затрат матеріальних та людських ресурсів, які становлять для нашої країни
перешкоду у напрямку євроінтеграційної трансформації.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РЕСТОРАННИХ
ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Індустрія ресторанного господарства вже давно є перспективною гілкою
вітчизняної економіки, що не перестає розвиватись. Все більше нових,
сучасних, різних за своїм спрямування і рівнем обслуговування закладів
харчування з’являється в кожному місті України і усі вони мають спільну
мету – швидко і якісно надати свої послуги клієнтам. Для її досягнення
сучасному закладу необхідно вдаватися до автоматизації систем управління
усіх процесів, що відбуваються в закладі ресторанного господарства.
Впровадження системи автоматизації управління та обліку ресторанного
господарства відкриває перед підприємцями багато можливостей:
- Оптимізація основних процесів;
- Створення систем лояльності постійних гостей;
- Підвищення якості та ефективності виробництва;
- Запобігання крадіжок;
- Спрощення процесу ведення документації і т.д.
Важливо відмітити що такі системи постійно вдосконалюються, тому
слідкуючи за новинками і оновлюючи їх заклад постійно перебуває «в
тренді», це дозволяє не лише не відставати від конкурентів, а й бути завжди
на крок попереду [1].
Вибір тієї чи іншої програми залежить від того яку саме галузь
діяльності необхідно автоматизувати, тому що кожна з них діє у своїй сфері.
Для обліку та контролю діяльності закладу сучасні підприємства
використовують FLAGMAN: BackOffice, В52, систему ЕКСПЕРТ, ISOFTРЕСТОРАН, 1С Підприємство-ресторан, для роботи з касами - FLAGMAN:
Front-office, TradeCafe 5.0, Маркет+4.х, для ведення кадрових справ «Inteam: Діловодство», PersonPro 2.0 та PersonPro 2.0 SQL, 1С: Підприємство
7.7, Контур-Персонал, Кадр ІН, TRIM-Персонал, для управління закладом В52 Ресторан, R- Keeper, Компас, TillyPadXL, система автоматизації
ресторану SmartTouch і це далеко не повний список доступних підприємцям
програм [2]. Варто зважати на вартість системи, вона має відповідати
масштабам закладу. Наприклад, великі заклади зі значною кількістю
підрозділів та стійким фінансовим становищем можуть обрати продукт
компанії UCS - R-Keeper, а закладам що перебувають на початку своєї
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діяльності, невеликим ресторанам, сезонним кафетеріям варто звернути увагу
на менш вартісні аналоги, наприклад IIko [2].
Для автоматизації підприємства необхідно подбати не лише про вибір
системи автоматизації, а й про допоміжне обладнання – комп’ютери, касові
апарати, грошові ящики, принтери чеків, програмовані клавіатури, сенсорні
монітори і т.д.. Без цих важливих деталей неможливо втілити в життя
можливості навіть найкращих систем, тому до їх вибору потрібно підходити з
усією відповідальністю і чітким розумінням функціональних можливостей
даного обладнання [2, 3].
Врахувавши
всі
перераховані
особливості
впровадження
автоматизованих систем управління у закладі ресторанного господарства
підприємство гарантовано покращує сервіс обслуговування, полегшує основні
управлінські операції, така модернізація дозволяє виділятись на фоні
конкурентів і приваблювати клієнтів. Серед останніх технологічних
досягнень в галузі ресторанного господарства можна назвати такі [3]:
- Приймання кредитних карток – дозволяє за лічені секунди здійснити
транзакцію, тобто розрахунок з клієнтом відбувається швидко, чітко і без
зайвих операцій;
- Мобільні термінали – допомагають оформляти замовлення
безпосередньо біля столика;
- Система радіовиклику офіціанта – за допомогою однієї кнопки клієнт
подає сигнал про готовність зробити замовлення;
- Програмні рішення для зведення до мінімуму можливих ризиків
ведення бізнесу і т.д..
Це далеко не всі автоматизовані рішення доступні сучасним вітчизняним
закладам, тому кожному підприємству ресторанного господарства варто
звернути увагу на технологічні новинки, які покращать їх робочий процес.
Впровадження автоматизованих систем управління у сучасні ресторани
України досить складний процес, що включає вибір необхідних систем в
залежності від потреб закладу, оснащення необхідним обладнанням, навчання
персоналу що працює з системами і т.д.. Вдаючись до автоматизації
підприємства отримують велику кількість переваг і відкривають перед собою
безліч можливостей.
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КОМПЮТЕРНА МОДЕЛЬ, ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
У сучасному світі люди прагнуть бути впевненими у правильності
прийнятих рішень, у тому числі управлінських. Така потреба може бути
реалізована математичними методами. Нинішнє студентство, у більшості, не
готове до ґрунтовних досліджень, в основі яких лежать глибокі математичні
теорії. А найкращим помічником для них стають інформаційні технології,
адже сьогодні існує значна кількість засобів, які можуть спростити процес
навчання, зробити його цікавим та творчим.
Проблемою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті займається ряд українських вчених, зокрема, В. Ю. Биков,
О.О. Гриб’юк, І.О. Гулівата [1], В.В. Лапінський, М.С. Львов, Н.В. Морзе,
С.А. Раков, Ю.С. Рамський, О.В. Співаковський та інші. Зупинимося на
технологіях, що спрямовані на підтримку курсу теорії ймовірностей.
Слід зазначити, що вивчення теорії ймовірностей супроводжується
розрахунками, які є досить складними і громіздкими, а також іноді
вимагають багаторазового повторення і перевірки. Практичне відтворення
деяких експериментів на з’ясування ймовірностей, у більшості випадків, є
неможливим, або викликає певні незручності, що призводить до хибних
міркувань і помилок. І навіть більше – нерозуміння сутності важливих
математичних фактів.
Серед сучасних технологій у математиці
виокремимо систему
динамічної математики GeoGebra. Для організації досліджень з теорії
ймовірностей засобами цієї програми є наступні можливості: робота з
функціями (побудова графіків, знаходження екстремумів), обчислення
інтегралів, калькулятор ймовірностей, який дозволяє реалізувати
демонстрацію та проведення експериментів тощо. Використовуючи ці
переваги програми можна здійснювати дослідження розподілів випадкових
величин та їхніх характеристик, ефективно застосовуючи при цьому
візуалізацію певних процесів чи явищ.
Покажемо на прикладі як засобами програми GeoGebra можна дослідити
вплив параметрів нормально розподіленої випадкової величини на
ймовірність того, що вона прийме значення на інтервалі (1, 2).
Для цього побудуємо модель задачі, яка буде містити умову задачі,
графік нормальної кривої (кривої Гаусса), змінні параметри ,  та прапорці
для поетапної візуалізації дослідження, які допомагають показати або
приховати певні об’єкти.
Для побудови нормальної кривої потрібно в рядок введення записати
формулу (1):
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Для зміни параметрів випадкової величини застосовуємо інструмент
програми повзунок для σ (середнє квадратичне відхилення) та µ
(математичне очікування). Для обчислення шуканої ймовірності
використаємо формулу (2), яку відобразимо у рядку введення.
2
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Засобами програми легко продемонструвати геометричний зміст
імовірності, яка визначається як площа фігури, яка обмежена кривою Гаусса,
віссю Ох та прямими х=1, х=2. Шукане числове значення розраховується
автоматично та відображається на фігурі.
При зміні значень на повзунках відбувається зміна форми кривої та
відповідних значень імовірності (Рис.1, Рис. 2). Таким чином, на моделі легко
прослідкувати, як змінюється нормальна крива розподілу зі зміною
параметрів σ та µ.
Зміна величини параметра µ за сталого значення параметра σ не змінює
форми нормальної кривої, а приводить тільки до її переміщення вздовж осі
Ох, а саме: якщо параметр µ збільшується (зменшується), то нормальна крива
зміщується вправо (вліво) уздовж осі Ох (Рис.1).

Рисунок 1 – Дослідження форми кривої
По-іншому змінюється нормальна крива зі зміною параметра σ за
сталого параметра µ: зі збільшенням параметра σ нормальна крива
стискається до осі Ох (стає більш пологою); зі зменшенням параметра σ
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нормальна крива розтягується в додатному напрямку осі Оу і стискається до
прямої х=µ вздовж осі Ох (стає більш «гостроверхою») (Рис. 2).

Рисунок 2 – Дослідження форми кривої
Під час роботи в програмі GeoGebra можливе використання умовних
позначень, розміщення тексту, кнопок і прапорців на полотні для
формування більш точного і чіткого уявлення про метод обчислення і деталі
його застосування на практиці. Текст на полотні можна вводити за
допомогою команди «ТЕКСТ», що дозволяє описати умову розв’язуваної
задачі або експерименту, що проводиться, а також розміщувати додаткові
об’єкти для подальшого посилання в кнопках чи прапорцях.
На нашій моделі розміщено прапорці, які призначені для візуалізації
відповідних процесів: математичне очікування, середнє квадратичне
відхилення, ймовірність, залежність ймовірності від , . Під час вибору
прапорця ці елементи можна вмикати чи вимикати (Рис.1).
Як додатковий об’єкт, на полотні розміщено формулу за якою
обчислюється ймовірність потрапляння значення випадкової величини до
інтервалу (1, 2), яка виступатиме підказкою і з’являтиметься після запуску
прапорця «залежність ймовірності від µ і σ» (Рис.1, Рис.2).
Отже, на прикладі, ми показали як можна організувати наукові
дослідження засобами GeoGebra, Побудована модель для встановлення
залежності між числовими характеристиками випадкової величини та
формою кривої надає змогу висунути гіпотези дослідження та перевірити їх
експериментально, а процес пізнання за допомогою цієї програми є легким і
доступним для розуміння, а головне точним і безпомилковим.
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ФРІЛАНС В УКРАЇНІ: ПЛЮСИ І МІНУСИ
Розвиток інтернету багато в чому спростив роботу таким людям, як
художники, фотографи, музиканти та інші творчі особистості, дозволив їм
перейти на віддалену роботу або, по іншому, «роботу на дому». Таку роботу
прийнято називати «фрілансом», а людей які працюють в даний спосіб
«фрілансерами». Підприємства та окремі фізичні особи наймають
фрілансерів для виконання певних разових завдань та, в деяких випадках,
постійної роботи.
За рахунок глобалізації ринку праці, фріланс є одним із
найефективніших засобів боротьби з безробіттям для країн, де
спостерігається його високий рівень, оскільки фрілансери мають
можливість співпрацювати із замовниками з усього світу (фактор
відстані між роботодавцем та працівником у сучасних умовах має меншу
вагомість). [1]
Сьогодні фрілансери – це фахівці, які виконують свою роботу без
укладання довгострокового договору з роботодавцем, надають свої послуги
завдяки використанню інформаційних технологій.
Фріланс поширений серед таких працівників – програмісти, перекладачі,
дизайнери, журналісти, бухгалтери, художники, фотографи, юристи,
психологи, маркетологи та ін.
Серед фрілансерів зустрічаються як висококваліфіковані співробітники,
так і звичайні студенти. Ця робота підходить персонам, які вважають за
краще нести відповідальність тільки за власну діяльність та не залежати від
інших співробітників, самому планувати час і графік. Щодо оплати такої
роботи, то краще за все отримати гроші переказом на карту. Однак треба
мати на увазі, що при такій роботі шанс, що вам попадеться шахрай, і гроші
за свою роботу ви не отримаєте – зростає. Щоб уникнути цього, потрібно
вимагати передоплату хоча б в 40% від всієї суми.
Один із головних мінусів такої роботи – нестабільність заробітку.
Ніколи не знаєш, скільки конкретно заробиш за місяць. Може бути багато
замовлень, може бути всього кілька. Також потрібно завжди залишатися на
зв’язку і стежити за безперебійною роботою інтернету. Також існує
ймовірність обману з боку замовника. Але навіть з цими мінусами такої
діяльності, існує безліч плюсів, серед яких можна виділити відсутність
необхідності щодня ходити на роботу, самостійне планування свого графіку,
відповідальність тільки за власні дії, заняття тим, що подобається і постійне
самонавчання, самостійний вибір робочого місця, без прив’язки до офісу.
Більшість фрілансерів використовують інформаційні технології для
зв’язку з замовниками та поширення інформації про свої послуги.
169

Як же стати фрілансером? Якщо ви вже вирішили, чим конкретно
збираєтеся займатися та оцінили свої сили, то потрібно створити портфоліо і
назначити ціни. Для пошуку замовників, наприклад, є інтернет-біржа
freelancer.com, яка дозволяє, у зручній для користувача формі, використовувати
пошук фрілансера в базі, яка містить близько 385 професій. Усі професії
згруповані в 9 категорій, у кожній з яких виділяється 5 найпопулярніших
спеціалізацій фрілансерів. Значна кількість фрілансерів кожної із спеціалізацій
зумовлює високий рівень конкуренції між ними, що дозволяє формувати
конкурентоспроможні ціни на їхні послуги [1] Також до найпопулярніших
інтернет-бірж з фрілансу належать FreelanceSwitch Jobs, Elance, oDesk. На
сьогодні там зареєстровано понад 20 тисяч українських фрілансерів.
Також, для створення портфоліо існує безліч ресурсів, в залежності від
вашого роду діяльності. У художників – це Artstation, як приклад торгової
площадки, на якій людина, якій потрібно, наприклад, проілюструвати свою
розповідь, може знайти художника на свій смак, зв’язатися з ним,
домовитися про ціну і дедлайн.
Із кожним роком чисельність фрілансерів у всьому світі продовжує
збільшуватися, але рекордні цифри зростання показує Україна. Сфера
інформаційних технологій у наш час важлива для будь-якої країни, однак для
України вона має особливе значення. Ця сфера є яскравим представником
інноваційної економіки, яка базується на знаннях та компетенціях людини,
це чи не єдина сфера не індустріальної, а постіндустріальної економіки, яка в
нашій країні динамічно розвивається. В Україні постійно збільшується
кількість підприємств, які здійснюють діяльність у сфері ІТ, а також частка
людей, зайнятих у цій сфері. [2] На сьогодні у нашій країні розповсюджені
вся напрями фрілансу, що створює сприятливі умови для спеціалістів різних
сфер. Також справедливим є твердження, що робота у фрілансі переважає
серед нового покоління, тому що свобода та незалежність імпонує саме
молоді, яка виросла з комп’ютерами, що робить роботу з ними цікавою і
звичною. Не випадково середній вік фрілансера в Україні – 25 років.
Отже, фріланс, який зараз активно розвивається також і в нашій країні,
має позитивний вплив на економіку країни, тому як він знижує рівень
безробітніх. Мабуть, головними причинами поширення фрілансу у нашій
країні є бажання знайти додаткові джерела доходів а також працювати
дистанційно не обмежуючи таку діяльність територіально, що може знизити
рівень еміграції українців у більш розвинуті країни з метою отримання
більших доходів. Важливим завданням держави є регулювання правових
питань дистанційної роботи, захист інтелектуальних прав власності,
підвищення якості освіти в закладах підготовки спеціалістів ІТ.
Список використаних джерел:
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ПОЛІПШЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Сучасним підприємствам готельно-ресторанного господарства для
підтримки конкурентних позицій на ринку необхідно вдаватись до
маркетингових стратегій. Невід’ємною складовою маркетингу є інформація,
а для використання інформації необхідна інформаційна система. Завдяки
інформаційним системам маркетологи користуються електронними
ресурсами з усього світу, одержують необхідну для аналізу, прогнозування,
прийняття управлінських рішень інформацію для ведення справ. Розглянемо
більш детально у чому полягає суть інформаційних систем у маркетинговій
діяльності підприємства, їх особливості, складові і застосування.
Інформаційні системи у маркетингу мають ряд особливостей, серед яких
можна виділити їх подільність – включення підсистем, цілісність – одна мета
на всі системи і підсистеми, велика кількість самостійних елементів і
складових, розподіл цих елементів за рівнями. Крім цього можна виділити
основні напрями діяльності цих систем: ведення документації, організація
комунікації, тобто обміну інформацією та повний аналіз інформації [1].
Зважаючи на перераховані деталі можна сказати, що суть діяльності системи
полягає не просто у зборі інформації, а й у її глибокому аналізі, розподіл її
між працівниками таким чином, щоб зміст інформації дозволяв кожному
якомога ефективніше виконувати доручені обов’язки.
Інформаційна система побудована за допомогою використання методів
та засобів збору, передачі, обробки та накопичення інформації, а саме
сукупність сучасних засобів комп'ютерної техніки, програмного
забезпечення, представляє
автоматизовану інформаційну систему.
Інформаційна система маркетингу шляхом роботи підсистем, а конкретніше
за допомогою системи маркетингових досліджень, одержує інформацію із
зовнішнього та внутрішнього середовищ, обробляє, аналізує її та зберігає в
базах даних. Це допомагає дістати відповіді на запити з боку менеджменту
підприємства для прийняття чітких маркетингових проблем та вирішення
управлінських рішень. Удосконалення роботи маркетингових інформаційних
систем завдяки механізації вирішує проблему обробки великих масивів
даних за короткий інтервал часу, який надає безперервний зв'язок з
партнерами та споживачами та уможливлює оперативну реакцію на ринкові
зміни, що слугує підвищенню конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішньому ринках [2]
Маркетингова інформаційна система складається з чотирьох
підсистем [3]:
- підсистема внутрішньої інформації – це сукупність персоналу,
технічних засобів, процедур та методів, направлених на збір звітності різних
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підрозділів, потрібної для наступного аналізу діяльності внутрішнього
середовища підприємства;
- підсистема зовнішньої інформації – це сукупність методів та процедур
щодо моніторингу стану мікро- та макросередовища підприємства та
вчасного виявлення змін у ринковому середовищі;
- підсистема маркетингових досліджень – це сукупність підрозділів,
направлених на планування, організацію та проведення заходів стосовно
збору та обробки потрібної інформації;
- підсистема маркетингової аналітики – це сукупність персоналу,
технічних засобів, спеціальних методів і сучасних інформаційних технологій,
завдяки яким забезпечується систематизація, збереження, обробка та аналіз
усієї інформації, що надійшла від інших підсистем. Результатом
функціонування даної підсистеми є підготовка висновків, формування
ілюстративного матеріалу та розробка рекомендацій для осіб, що приймають
відповідні маркетингові рішення.
Переваги маркетингової інформаційної системи [4]:
1) проводиться організований збір інформації;
2) зберігаються важливі дані, які забезпечують широке поле діяльності
для підприємства;
3) на основі маркетингової інформаційної системи здійснюється
координація планів маркетингу;
4) збільшується швидкість прийняття рішень та їх обґрунтованість;
5) маркетингова інформаційна система дозволяє одержати аргументовані
результати, виміряні як кількісно, так і якісно.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те що
сьогодні напрямки розвитку світового суспільства скеровані в бік, де
інформація дістає роль найважливішого активу будь-якої компанії.
Інформація виступає не як звичайні відомості, які допомагають керуючим
встановлювати рішення, а засобом налагодження роботи підприємства,
найважливішим ресурсом і об’єктом управління. Найбільш ефективним
інструментом для її збирання, обробки, аналізу є інформаційні системи
маркетингу. ЇЇ роль полягає в наданні доступу до інформації, у своєчасному
"продукуванні" інформації й у групуванні інформації з допустимими
витратами.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
У сучасній економічній теорії немає єдиної точки зору стосовно впливу
держави в інвестиційні процеси національної економіки. Не зважаючи на ряд
прийнятих в останні роки законодавчих актів, що регулюють інвестиційну
діяльність, досі відсутня цілісна політика, спрямована на формування
сприятливого інвестиційного клімату. Через це багато проблем державної
економіки залишаються невирішеними.
Інвестиційна політика пов'язана з державним управлінням власністю,
застосовуваними методами управління організацією і технологією
будівництва та експлуатації інфраструктурних об'єктів в регіоні. У той же час
ефективне управління об'єктами власності, майновими цінностями, що
представляють основу ресурсного забезпечення економіки, вимагає
стратегічного підходу, втіленого в довгострокові цільові установки, на основі
яких формується довгострокова концепція державного управління власністю.
Основою даної концепції є раціоналізація податкової системи суб'єкта,
бюджетна самодостатність, створення цілісної системи споживчого ринку,
підтримка малого бізнесу і підприємництва з метою формування його як
одного з провідних секторів економки регіону, налагодження ефективного
управління майновим комплексом. Ефективне управління державним майном
пов'язане зі створенням сприятливих умов інвестицій.
Значущість всебічного дослідження державного регулювання
інвестиційних процесів визначається тим, що управління інвестиціями є
найважливішим засобом структурного перетворення економічного,
політичного і соціального потенціалу України, підвищення його
ефективності, проведення дієвої антициклічної та соціальної політики.
Актуальним завданням стає вивчення та обґрунтування нових форм і методів
державного регулювання інвестиційних процесів, відповідних об'єктивним
законам ринкового господарства. Розробка нової концепції державного
регулювання інвестиційної активності багато в чому визначає можливість
забезпечення сталого економічного розвитку і досягнення необхідних темпів
зростання економіки країни [1].
Однак, не зважаючи на високий ступінь теоретичної розробки питань
державного регулювання інвестиційних процесів, досягнутий рівень їх
дослідження не достатній для вирішення завдань сучасного економічного
розвитку держави та її регіонів. Необхідно комплексне дослідження, форм та
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методів регіонального регулювання інвестиційної діяльності, спрямований в
специфічних умовах регіонів нашої країни.
З точки зору державного регулювання інвестиційної сфери, великий
інтерес представляє типологія інвестицій в зв'язку з тим, що властивості
інвестиційної сфери та основні напрямки її регулювання визначаються
поширеним видом здійснюваних інвестицій. Так, в умовах сприятливого
інвестиційного клімату залучення дедалі більших обсягів іноземних
інвестицій вимагає диференційованого державного регулювання прямих,
портфельних та інших видів інвестицій з метою підвищення їх ефективності
та забезпечення стратегічних інтересів держави в національній економіці[2].
В сучасних умовах важливо впливати не стільки на сам процес
інвестування, скільки на формування умов, що викликають потребу в його
здійсненні. Держава знову має стати великим власником і рівноправним
партнером бізнесу, виступати не тільки організатором інвестиційного
процесу та інвестором, але і виконувати роль гаранта.
Перемикання фінансових потоків в промисловий сектор народного
господарства дозволяє в перспективі збільшити масштаби експорту
високотехнологічної продукції для внутрішнього споживання. Розширення
масштабів приватної (акціонерної) форми власності передбачає необхідність
використання державно-приватного партнерства. Важливе значення тут має
ефективна регіональна економічна політика, за допомогою якої повинна
здійснюватися структурна перебудова галузевих виробництв на основі
використання акціонерного капіталу, дослідження інвестиційних резервів.
В системі стимулювання інвестиційної діяльності слід виділити
фінансові джерела: прибуток, одержуваний як за період окупності
інвестиційного проекту, так і подальшого використання (експлуатації)
об'єкта; дивіденди як частину прибутку від впровадження розробок; гранти,
що включаються в умови інвестиційних конкурсів і торгів, а також в
розробку і впровадження інвестиційних програм; фінансові пільги для
учасників інвестиційної діяльності; цільове фінансування з бюджету частини
інвестиційних витрат, пов'язаних з фундаментальними дослідженнями та
розробками. Це означає, що між витратами інвестиційних ресурсів і
отриманням інвестиційного прибутку проходить досить великий період часу,
що визначає довгостроковий характер цих витрат.
Особливості економічного розвитку регіонів Росії визначають ступінь їх
інвестиційної привабливості для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Економічний інтерес до вкладення коштів в інвестиційні проекти на
території Росії безпосередньо пов'язаний з рівнем розвитку різних підсистем
регіонального господарства. Одним з важливих умов прийняття рішення про
інвестування є сприятливе інвестиційне середовище в регіоні, формування
якої здійснюється за підтримки держави [3]. Не зважаючи на численні
економічні проблеми, що існують в Україні на даний момент, багато регіонів
мають у своєму розпорядженні значні інвестиційні потенціали, які може бути
успішно реалізовані за підтримки цілеспрямованого державного
регулювання.
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У механізмі організації стимулювання інвестиційної діяльності
необхідна активізація дій уряду, профспілок, підприємців щодо внесення
ряду змін до законодавства, яке регулює питання соціального партнерства та
трудових відносин. Це відноситься, перш за все, до Трудового кодексу, в
якому доцільно зобразити завдання забезпечення економічного зростання,
соціального захисту громадян, узгодження різнорідних соціальних і
політичних інтересів усіх учасників суспільного виробництва [4]. Тут
важливо відпрацювати комплекс норм і механізмів, що забезпечують
підвищення мотивації праці та кваліфікації працівників, поліпшення якості
робочих місць, розвиток чіткої системи страхування від соціальних і
виробничих ризиків, формування єдиного колективного договору.
Масштабні інвестиції в рамках національних проектів необхідно
направляти на розвиток державної економіки, на створення нових продуктів,
аналогів
яких
немає
на
світовому
ринку,
на
підвищення
конкурентоспроможності наявних підприємств на забезпечення гідних умов
життя і праці населення.
Ефективність державної інвестиційної політики залежить не тільки від
загального обсягу інвестицій, а від того, в які саме галузі були спрямовані
інвестиційні потоки. Таким чином, інвестиційна політика держави повинна
забезпечити системний підхід до управління інвестиційною діяльністю,
створюючи оптимальні умови для активізації інвестиційного процесу.
Список використаних джерел:
1. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах
функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт,
І. В. Гончарук та ін. ; Львів, 2014. – 296 с.
2. Прогноз на 2019 год: інтернет (уразливих) речей.
URL:
http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennoe-regulirovanieinvestitsionnykh-protsessov-na-regionalnom-urovne#ixzz5ip71S5Rv
3. Інвестування : підручник / М. І. Крупка, Д. В. Ванькович,
Н. Б. Демчишак, Я. Б. Дропа, В. М. Коваленко, М. І. Кульчицький; ред.:
М. І. Крупка; Львів. 2014. - 452 c.
Бамберг Дар’я
Науковий керівник: Демченко О.П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
В сучасних динамічних умовах розвитку фінансової системи банки є
найголовнішими її учасниками. Крім депозитних, кредитних, розрахунковокасових та інших популяризованих банківських послуг, банківські установи
диверсифікують свою діяльність за рахунок специфічних пропозицій, які
дають змогу розширити клієнтську базу, збільшити чистий прибуток,
знизити фінансові ризики, поліпшити балансову структуру банку.
Нетрадиційні банківські операції широко використовуються у більшості
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високорозвинених країн світу. В той час як в Україні їх надає незначна
частка банків. Становлення і розвиток ринку специфічних банкiвських
послуг – це досить затяжний і складний процес, який лише розпочався в
Україні, і вимагає підтримки насамперед з боку держави, оскільки
впровадження нетрадиційних банківських установ має переваги для клієнтів і
банкiвських установ.
До нетрадиційних для банків України операцій та послуг відносять
[1, 2, 3]:
- лізинг – довгострокова оренда, яка триває від 6 місяців до 2-3 років,
устаткування, транспорту, виробничих споруд на умовах повернення,
строковості й платності і на підставі відповідного договору між
орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх викупу орендарем в
майбутньому;
- факторинг – це сукупність фінансових послуг, яка включає в себе
переуступку банку дебіторської заборгованості підприємства за проведеними
поставками та облік стану дебіторської заборгованості. Факторинг
необхідний постачальникам продукції, коли в договорі зазначено, що товар
потрібно реалізувати на умовах відстрочення платежу;
- форфейтинг – це один із сучасних видів кредитування зовнішньої
торгівлі, який проводиться шляхом обрахунку перевідних векселів без права
повернення, тобто покупець векселя бере на себе весь ризик несплати
платежу і не може висунути претензії попередньому власнику. Його поява
спричинена динамічним зростанням експорту дорогого устаткування з
тривалим терміном виробництва, посиленням конкуренції на міжнародних
ринках та зростанням ролі кредитування у розвитку міжнародної торгівлі;
- операції з дорогоцінними металами – включають дії , пов’язані з
виникненням та припиненням права власності на коштовності,
надходженням дорогоцінних металів до зазначеного місця, а також
зберіганням і випуском їх у встановленому законом порядку, ввезенням у
країну з-за кордону та вивезенням з неї;
- фінансовий інжиніринг – допомагає споживачам банківських послуг
миттєво реагувати на зміни, що відбуваються у світі, законодавстві та
економіці, ухвалювати правильні рішення, ефективно використовувати
фінансові ресурси;
- гарантійні, консультаційні, посередницькі, та інформаційні послуги;
- довірчі (трастові) послуги – операції банків з приводу управління
майном та фондовими цінностями, здійснення інших послуг в інтересах
клієнтів і за їхнім дорученням на правах довіреної особи.
Виникнення і прогресивний розвиток цих операцій зумовлений:
• поступовим зниженням рiвня дохідності традиційних банківських
операцій та послуг, що обумовлено зростанням кількості банків, посиленням
конкуренції, зниженням процентних ставок за кредитами і депозитами,
розширенням сфери розрахунково-банківських операцiй без зростання їх
вартості;
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• загостренням конкуренції між банківськими та небанківськими
установами, кредитними спілками, ломбардами, пенсійними фондами, що
надають послуги істотно відмінні від класичних банківських, змушуючи
банківську систему пропонувати аналогічні послуги в боротьбі за клієнта, і
відповідно, прибуток;
• необхідністю диверсифікації банківських доходів, розширення та
вдосконалення структури ресурсної бази банку;
• потребою поліпшення якості обслуговування клієнтів, що
проявляється у закріпленні за кожним солідним клієнтом окремого
менеджера, який надає йому весь комплекс послуг і здійснює необхідні
операції;
• варіюванням банківських доходів, зокрема через збільшення в них
частки непроцентних доходів, включаючи комісійні;
• необхідністю підвищення ліквідності та платоспроможності
комерційного банку;
• потребою у зменшенні фінансових ризиків, які можуть бути пов’язані
зі здійсненням традиційних операцій і наданням класичних послуг;
• залученням нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення
структури ресурсної бази банку.
Отже, у своїй діяльності банки починають приділяти все більше уваги
наданню клієнтам нетрадиційних операцій, що є важливою тенденцією, яка
спостерігається як в банківській сфері світу, так і України. Проте, суттєвим і
основним недоліком, чому вітчизняні банки так і не надають більшості
банківських операцій, які успішно пропонують своїм клієнтам банки
економічно розвинутих країн, – це недосконалість законодавчої бази, а також
низька матеріально-технічна база більшості банківських установ.
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МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Оподаткування податку на майно у багатьох країнах світу має потужний
фіскальний потенціал, реалізація якого забезпечує наповнення місцевих
бюджетів на необхідному місцевим громадам рівні. Майнові податки в
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системі оподаткування здатні забезпечити справедливий розподіл
податкового навантаження між платниками податків, вмотивовувати як
фізичних так і юридичних осіб до раціонального та ефективного
використання власного майна. В Україні запровадження податку на майно не
забезпечило вагомого зростання доходів місцевих бюджетів.
Проблеми майнового оподаткування є об’єктом дослідження багатьох
вчених: В. Андрущенка, В. Вишневського, В. Дмитріва, О. Кириленко,
А. Луцика, К. Панкову, Б. Пасхавера, О. Сагайдака, В. Федосова.
Податки на майно – це в першу чергу плата за право володіння, тобто їх
існування обумовлюється необхідністю оподаткування власності. Виходячи з
зазначеного, суб’єктами оподаткування повинні бути власники майна, але на
практиці досить розповсюдженим є визначення суб’єктами податкових
відносин як власників, так і користувачів.
Протягом 2015-2018 років законодавство України у сфері майнового
оподаткування зазнало суттєвих змін. З 2015 р. було запроваджено місцевий
податок на майно, до складу якого увійшли: 1) плата за землю (до 2015 р.
плата за землю була загальнодержавним податком); 2) транспортний податок
(було запроваджено на зміну загальнодержавного збору за першу реєстрацію
транспортного засобу); 3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки (до 2015 р. даний податок був окремим місцевим податком).
В умовах загострення економічної, політичної та соціальної ситуації в
Україні, різкого скорочення ВВП, високого рівня тінізації економіки та
ухилення від сплати податків, надмірної диференціації доходів населення,
зниження його реального рівня, а отже і купівельної спроможності,
збитковості переважної більшості підприємств в Україні, необхідність
наповнення бюджету для виконання державою хоча б частково покладених
на неї функцій, а також покриття фіскального розриву, призводить до
нерівномірного розподілу податкового навантаження між суб’єктами
господарювання та соціальної нерівності. Майнові податки в цьому контексті
мають беззаперечні переваги перед іншими видами обов’язкових платежів.
Основними перевагами майнового оподаткування з фіскальної точки
зору можна вважати забезпечення стабільних надходжень до бюджетів для
виконання органами місцевого самоврядування своїх функцій. Щодо
соціального ефекту, то податки на майно є формою розподілу та
перерозподілу національного доходу й використовується як додаткове
джерело збалансування бюджету без збільшення навантаження на
малозабезпечені верстви населення.
Зокрема вони:
 стимулюють власників краще використовувати наявні активи, або
продавати їх більш ефективним власникам – разом це призводить до
підвищення ефективності використання майна;
 забезпечують бюджет стабільним джерелом надходжень, водночас –
створюють для органів місцевого самоврядування підґрунтя для формування
додаткових стимулів збільшувати привабливість своїх територій для
проживання та ведення бізнесу;
178

 не вразливі до «оптимізації», натомість непрямо, але дуже ефективно
обкладають «тіньові» доходи, як населення, так і підприємств – що є
виключно актуальним для України;
 у разі спроби ухилення від сплати, завжди є «готовий» об’єкт
податкової застави, на який може бути накладено адміністративний арешт, і
від продажу якого можна отримати надходження, необхідні для погашення
податкового боргу. При цьому під податкову заставу не підпадає усе майно
платника – тільки власне земля та нерухомість, з яких не сплачено податок;
 є передбачуваними для платників;
 можуть нараховуватися та справлятися у спосіб, що майже
унеможливлює корупцію та інші зловживання, що знову-таки, є виключно
актуальним в умовах України;
 найменше з усіх податків спотворюють економічні стимули для
ефективної роботи.
Отже, підвищення бюджетних надходжень від податку на майно заради
заміщення інших джерел в умовах України має загалом багато переваг і є
перспективним способом реформування податкової системи заради
створення кращого ділового клімату та прискорення, таким чином,
економічного зростання. Але наразі цей податок в Україні є доволі
недосконалим. Відтак, дехто страждає від надмірного оподаткування, а
більшість інших недоплачує.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Невід’ємною складовою фінансової політики держави є фіскальна
політика. Це сукупність витрат і заходів держави в оподаткуванні у напрямку
впливу на стан господарської кон’юнктури, накопичення потрібних ресурсів
для фінансування різних програм, з них і соціальних, а також перерозподіл
національного доходу. Відповідно фіскальна політика, також є однією з
найскладніших напрямів державного фінансового регулювання, тому що від
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неї наповнення державного бюджету і в той же час добробут громадян, що є
платниками податків. Якщо розглядати фіскальну політику з точки зору
форми прояву, то вона є результатом конкретних дій, рішень уряду, тобто
держави в напрямку редагування податкових джерел утворення державного і
місцевих бюджетів, напрямків та способів їх застосування на різних рівнях:
загальнодержавному та регіональному, що врегульовані нормами права
[2, с.202].
Метою є здобуття макроекономічної стабільності, а також прийнятного
рівня безробіття, на основі розвитку виробництва, завдяки зменшенню
податків та збільшенню інвестицій.
Потужними засобами фіскальної політики, що використовуються для її
виконання є податки та збори, державні видатки, доходи бюджету, державні
кредити, місцеві бюджети тощо. Також в той же час, вони є важливими та
потрібними інструментами реалізації цієї політики [1, с.105].
Завдяки фіскальній політиці уряд має змогу змінювати структуру
національної економіки, знижувати циклічні коливання, впорядковувати
державні фінанси, досягати повної зайнятості, боротися з інфляцією, а також
сприяти економічному зростанню тощо.
Ефективність даного виду політики проявляється у визначенні
можливості швидкого адекватного реагування на перетворення та
нововведення у національній економіці, а також у здатності протидіяти
багатьом загрозам.
Стратегічними цілями даного виду політики є вирівнювання економічної
ситуацій в країні. Це можливо завдяки створенню придатного фінансового
середовища, задля розвитку різних механізмів економічного середовища, а
також їхня адаптація до світових стандартів [4, с.175].
Функції фіскальної політики є ключем до розуміння внутрішньої
природи політики, а також суспільного призначення. Важливі та більш
детальні характеристики даного виду політики, можна побачити саме у її
функціях, які є похідними від інших соціально-економічних функцій
податків і державних видатків.
Серед цих функцій присутні такі:
- перерозподіл національного доходу;
- вплив на становище господарської кон’юнктури;
- нагромадження потрібних ресурсів на фінансування соціальних
програм.
Додатковими до них є ще такі прояви функцій фіскальної політики:
- фінансування соціальних програм;
- стимулювання економічного зростання;
- підтримка високого рівня зайнятості;
- обслуговування державного боргу;
- розвиток міжнародних відносин тощо.
Іншої класифікацією функцій фіскальної політики є така: фіскальна,
розподільна та перерозподільна, соціальна та регулююча.
Головними складовими фіскальної політики, так званими, важелями є
державний та місцеві бюджети. Завдяки ним держава проводить розподіл та
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перерозподіл частини вартості ВВП, в такому випадку змінюючи структуру
виробництва і, в той же час, впливає на результати діяльності суб’єктів
господарювання і проводить соціальні перетворення [5].
Розглянемо джерела формування частини Державного бюджету України.
Одними з них є, насамперед, податкові надходження (рис. 1).

Загальнодержавні податки

Податок на прибуток
підприємств

Рентна плата
Акцизний податок

Податок на доходи
фізичних осіб

Екологічний податок

Податок на додану
вартість

Мито

Рисунок 1 – Загальнодержавні податки в Україні
Фіскальна політика стосується багатьох сфер життя суспільства і
потребує постійного вдосконалення, адже воно є важливим аспектом
суспільно-економічних перетворень в Україні. Удосконалення та зміни
мають здійснюватися, базуючись на стратегічних цілях нашої держави, тобто
побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки
й інтеграції у європейське товариство [6].
Виходячи з вищесказаного, можна зазначити такі завдання, задля
удосконалення фіскальної політики:
- удосконалення нормативно-законодавчої бази у сфері оподаткування
(нестабільність податкового законодавства суттєво ускладнює процедуру
планування і прогнозування майбутньої діяльності, навіть на нетривалі
періоди та погіршує адаптивні функції економічних агентів і збільшує ризики
розвитку);
- підвищення ефективності системи адміністрування податків (в
останні роки Україна займає останні місця у міжнародних рейтингах
конкурентоспроможності);
- детінізації економіки;
- з метою розвитку та відродження депресивних регіонів, слід
запровадити відновлення спеціальних економічних зон, територій
пріоритетного розвитку і технопарків;
- науково обґрунтована система надання податкових пільг [3, с.180].
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Отже, фіскальна політика – це сукупність витрат і заходів держави в
оподаткуванні у напрямку впливу на стан господарської кон’юнктури,
накопичення потрібних ресурсів для фінансування різних програм, з них і
соціальних, а також перерозподіл національного доходу. Даний вид політики
здійснюється завдяки таких потужних важелів, як податки і державні
витрати. При зміні результатів даних важелів здійснюється відповідний
вплив на макроекономічні процеси.
На даний час в Україні існує ряд проблем при розвитку та впровадженні
нових підпунктів фіскальної політики. Україні потрібно продовжити
економічні та політичні реформи, боротися з корупцією, вдало проводити
приватизацію, також удосконалювати податкове законодавство тощо.
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МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
ЯК ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Страхування є необхідним елементом соціально-економічної системи
суспільства, адже воно є системою захисту майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб, а також держави.
Однією із його галузей є майнове страхування, де об’єктом страхового
захисту виступає майно в різноманітних його проявах. Воно є однією з
найбільших галузей на страховому ринку. Цей вид страхування включає в
себе цілий комплекс різни видів – страхування вантажів, водного, наземного
та повітряного транспорту, майна фізичних та юридичних осіб, фінансових
ризиків, заставного майна, страхування інших видів ризиків тощо. Через
спільність об’єктів страхування, на які направлено захист, тобто майно та
майнові права страхувальників – об’єднано ці підвиди в одну галузь [3].
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Необхідність існування та розвитку такої галузі страхування в державі
проявляється в тому, що, насамперед, воно є таким засобом захисту, завдяки
якого можна зменшити негативну дію різноманітних явищ у суспільному
житті, а також попередити, або взагалі знищити небажані наслідки їх дії.
Майнове страхування є ефективним, економічним, раціональним та
доступним засобом захисту майнових інтересів громадян та господарюючих
суб’єктів.
Загалом страхування є обов’язковим елементом як економічної, так і
соціальної системи суспільства. Без розвиненої системи страхування
економіка країни не може вдало працювати. Тому майнове страхування
повинне бути одним із основних механізмів відновлення порушених
майнових інтересів громадян у випадках несподіваних природних,
техногенних та інших явищ, що бути позитивно впливати на зміцнення
фінансів держави та економіки в цілому. Також воно є одним із
найстабільніших джерел довгострокових інвестицій. Ще однією з причин
поганого функціонування економіки країни та розвитку страхування є
суперечності та недоліки в чинному законодавстві України. Також держава
під час відшкодовування збитків, тобто виділяючи бюджетні кошти для
усунення наслідків стихійного лиха тощо, сама сповільнює розвиток
майнового страхування. Взагалі допомога держави необхідна, але вона не
повинна бути основним або єдиним джерелом компенсацій. Через це є
необхідним створення системи фінансових гарантій і розвиток майнового
страхування України як механізму захисту майнових інтересів [1].
Значний сегмент ринку страхування на сьогоднішній день становить
саме страхування майна – його частка перевищила 70%.
Як вже зазначалось вище, майнове страхування є галуззю страхування,
яке включає в себе такі види страхування, як юридичних та фізичних осіб. В
таких випадках об’єктом виступає майновий інтерес, що зв’язаний з
користуванням та володінням, а також розпорядженням майном (рис. 1).
Розподіл майнового страхування

Страхування майна юридичних
осіб (виробничого майна):
нерухоме майно;





обладнання;
устаткування;
транспортні засоби;
вантажі

Страхування майна фізичних осіб
(особистого майна):






будівлі та квартири громадян;
домашні тварини;
транспорт;
домашнє майно та майно на садибі;
інше майно.

Рисунок 1 – Розподіл майнового страхування залежно від того, хто
виступає у ролі страхувальника

183

З економічної точки зору майнове страхування полягає в компенсації
шкоди, що заподіяна страхувальнику в результаті страхового випадку із
застрахованим майном [2].
В Україні страхування майна відбувається у двох формах (рис. 2).
Форми страхування майна

Добровільна

Обов’язкова
В основному здійснюється

страхується значна частина майна
юридичних осіб

страхування майна фізичних осіб

Рисунок 2 – Форми страхування майна в Україні
Важливе значення в розвитку майнового страхування та страхування
загалом має населення промислового виробництва, покращення
інвестиційного клімату і збільшення товарообігу України та інших країн.
Частою вимогою страхування є вимоги інвесторів, а саме набуття
кваліфікованого страхового покриття, задля захисту своїх капіталовкладень.
Каталізатором в таких випадках є банки, які вимагають страхування застави
та від фізичних і юридичних осіб – кредитування клієнтів [5].
Задля подальшого розвитку майнового страхування потрібні значні
зміни у системі підготовки і забезпечення кадрами саме учасників ринку
страхування:
- підвищити кількість працюючих на страховому ринку спеціалістів;
- залучати до роботи висококваліфікованих працівників, тобто актуарії,
сюрвеєри, аварійні комісари, аджастери та брокери.
Також однією з важливих умов вдалого розвитку майнового страхування
є вдосконалення страхових продуктів та через засоби масової інформації
сформувати комунікації з споживачами, таким способом, як його страхова
освіта [4].
Отже, майнове страхування – це галузь страхової діяльності, де об’єктом
страхування є майно в різни притаманних йому видах. Воно є однією з
найбільших галузей на страховому ринку. Цей вид страхування включає в
себе цілий комплекс різни видів – страхування вантажів, водного, наземного
та повітряного транспорту, майна фізичних та юридичних осіб, фінансових
ризиків, заставного майна, страхування інших видів ризиків тощо. Через
спільність об’єктів страхування, на які направлено захист, тобто майно та
майнові права страхувальників – об’єднано ці підвиди в одну галузь. Значний
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сегмент ринку страхування на сьогоднішній день становить саме страхування
майна – його частка перевищила 70%.
В Україні майнове страхування відіграє важливу роль:
- по-перше, при настанні страхових випадків звільняє бюджет від
видатків на їх відшкодування, адже воно здійснюється державою шляхом
додаткових коштів з бюджету;
- по-друге, є одним з найстабільніших довгострокових інвестицій.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Податкова система є основою економічної системи в кожній країні.
Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого –
виступає головним знаряддям реалізації її економічних і суспільних
інтересів. В системі оподаткування виділяють дві групи податків: прямі і
непрямі. Прямі податки направлені безпосередньо на платника і їх розмір
безпосередньо залежить від об’єкта оподаткування. Непрямі податки
виражаються в цінах вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, і,
хоча їх виплачують до бюджету господарюючі суб’єкти, основний тягар
непрямих податків несе на собі споживач цих товарів, робіт і послуг.
Актуальність даної теми пов’язана з тим, що в наш час розширюється сфера
функціонування непрямих податків, як важливого способу впливу на процес
споживання, а також зменшується роль прямих податків[2]. Держава не
може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона
повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких
виконують, у першу чергу, податки. Податки поділяються на прямі і непрямі,
також вони мають свої переваги та недоліки (рис.1).
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Необхідність податкової системи випливає з функціональних завдань
держави. Історичні особливості еволюції державності зумовлюють кожен
новий етап розвитку податкової системи. Структура і організація податкової
системи країни характеризують рівень її державного і економічного
розвитку, що особливо актуально для сьогоднішньої України, яка обрала
європейський шлях розвитку з демократичними цінностями на засадах
дотримання законодавчих норм і порядків.
Податкова система України на сьогодні не є ефективною, оскільки має
ряд недоліків, головні серед яких: надмірний податковий тиск на малий та
середній бізнес, а також надзвичайно високі ставки за окремими видами
податків. Саме тому доцільним є дослідження досвіду зарубіжних країн
європейського регіону, які успішно впровадили податкові реформи, а також
оцінка можливості проведення аналогічних реформ в Україні, визначення
доцільності їх впровадження в умовах сучасної економічної ситуації взагалі
Сьогодні проблема непрямих податків цікавить багатьох економістів,
вчених, журналістів. Дослідженнями даної проблеми займалися такі вчені,
як: Глухова В.І., Зварич О.В., Івашків Т.С , Петрина М.Ю., Ткаченко Г.О. ,
Фрадинський О.А. та ін. Однак відкритою залишається проблема вибору
пріоритету кращого співвідношення прямих та непрямих податків, шляхом
виокремлення головного та поміжного методу оподаткування. Недостатньо
розкриті питання спрощення адміністрування податків та впровадження
більш ефективних форм і ставок оподаткування[3].
Прямі податки
Переваги

Недоліки

Дають змогу установити пряму
залежність між доходами
платника і його платежів до
бюджету

Вимагають складного механізму
стягування податків, тому що
зв'язані з досить складною
методикою ведення
бухгалтерського обліку і
звітності

Є фінансовим важелем
регулювання економічних
процесів: інвестицій,
нагромадження капіталу,
сукупного споживання, ділової
активності
Сприяють розподілу
податкового навантаження
таким чином, що великі
податкові витрати мають ті
члени суспільства, в яких більш
високі доходи

Пов'язані з можливістю ухиляння
від сплати податків через
недосконалість фінансового
контролю і наявності
комерційної таємниці
Не можуть бути стабільним
джерелом доходів бюджету

Рисунок 1 – Переваги та недоліки прямих податків
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Прямі податки на відміну від непрямих володіють більшим
регулятивним потенціалом із таких причин:
- прямі податки повніше реалізують принцип соціальної справедливості,
бо залежать від наявності чи відсутності об’єкта оподаткування;
- непрямі податки – це податки на споживання.
Споживання
обмежується
людськими,
суто
фізіологічними,
психологічними, споживчими вимогам. За певного рівня насичення людських
потреб споживання в середньому перестає збільшуватися, і спостерігається
процес заощадження (накопичення) коштів. За таких умов прямі податки
видаються більш доцільними і для держави. Але непрямі податки також
відіграють відносно важливу роль в податковій системі [1]. Стало
традиційним трактувати використання прямих податків як зручніших для
платників, непрямих – як стабільніших для бюджету. Однак вищенаведене
одразу наштовхує на висновок про неможливість широкого використання
прямих податків у державах із недостатньо стабільною економікою.
Податкова система включає податки, збори, відрахування, плату, інші
обов'язкові платежі.
Непрямі податки
Переваги

Недоліки

Простота сплати та
регулярність надходження до
бюджету

Сплата залежить від розміру
споживання платника

Завдяки відносно рівномірному
в територіальному розрізі
споживанню знімають напругу
в міжрегіональному розподілі
доходів

Збільшують ціну товару,
зменшують
конкурентоспроможність

Дають змогу регулювати
процес споживання,
стимулюючи його в одних
напрямах і стримуючи в інших

Є ціноутворюючим елементом і
можуть суттєво впливати на
загальний рівень цін

Рисунок 2 – Переваги та недоліки непрямих податків
Отже, вдосконалення податкової системи України має відбуватися у
напрямку наближення до умов оподаткування в країнах ЄС. В частині
прямого і непрямого оподаткування необхідними є заходи щодо уніфікації
ставок податків, розширення податкової бази за рахунок доходів, які на
сьогодні виведені за межі оподаткування, як-то окремі види доходів і
соціальні виплати.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Інвестиційна діяльність кожної країни відіграє важливу роль в її
економічних процесах, так як залучені інвестиції сприяють створенню нових
підприємств в результаті чого з’являються нові робочі місця, запровадження
інновацій сприяють удосконалю обладнання на підприємствах, розвивається
інфраструктура. При визначенні доцільності розміщення коштів, інвестори в
першу чергу досліджують оцінку інвестиційного клімату у різних країнах
світу. Саме тому для нашої держави одним зі стратегічних завдань має стати
створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності.
Інвестиційний клімат – це сукупність усіх чинників економічного,
політичного, правового та соціального характеру, які враховує інвестор,
приймаючи остаточне рішення щодо вкладення інвестицій [1, с. 67].
Показник інвестиційного клімату тісно пов’язаний з інвестиційною
привабливістю країни або окремого її регіону. Україна в цілому завдяки
своєму природному потенціалу, значним трудовим ресурсам є державою із
досить конкурентною інвестиційною привабливістю. Одними з важливих
передумов формування в Україні сприятливого інвестиційного клімату є:
- дуже вигідне географічне положення, через те, що Україна має доступ до
стратегічних ринків, через її територію проходять важливі транспортні шляхи;
- природно-ресурсний потенціал – на території нашої держави
знаходиться велика кількість мінеральних, земельних, енергетичних, водних
та лісових ресурсів;
- значні трудові ресурси;
- наявність досить перспективних галузей економіки, достатня кількість
інноваційних бізнес-ідей та проектів, яким необхідні матеріальні вкладення;
- потенційно Україна являється одним із найбільших ринків в
Європі [4, с. 166].
Проте, існує низка факторів та невизначеностей, які перешкоджають
формуванню сприятливого інвестиційного клімату в нашій державі. Одним із
основних є нестабільність дієвої законодавчої бази, яка не надає захисту прав
інвесторів, відсутність досконалого регулювання податкової системи,
нестабільна економічної та політична ситуація в країні, коливання цін та курсів
валют, розмір державного внутрішнього та зовнішнього боргу, рівень інфляції
та тіньової економіки, наявність на території країни військових конфліктів.
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Для більш правильного розуміння ситуації з надходженнями інвестицій
в нашу державу, ми пропонуємо розглянути динаміку прямих іноземних
інвестицій на територію України протягом 2014-2018 років (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в
Україну протягом 2014-2018 років (млн. дол. США) [2].
Протягом 2014-2016 років показники надходження прямих іноземних
інвестицій на територію нашої держави зростали, що є досить позитивною
тенденцією. Найбільший показник надходжень прямих іноземних інвестицій
в Україну було помічено у 2016 році, його сума становила 3284 млн. дол.
США. Проте в період з 2016 по 2018 роки сума прямих іноземних інвестицій
почала скорочуватися і в 2018 році становила 1526 млн. дол. США. Така
тенденція є наслідком неефективних дій влади країни та потребує
впровадження термінових заходів.
Для більш якісного аналізу інвестиційного клімату в Україні ми
пропонуємо розглянути структуру країн іноземних інвесторів України
станом на 2018 рік (рис. 2).
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Велика Британія
Німеччина
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Рисунок 2 – Структура країн іноземних інвесторів України станом
на 2018 рік (%) [3].
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До основних країн іноземних інвесторів належать Кіпр – 26 %,
Нідерланди – 16 %, Росія – 11 %, Велика Британія – 6 %, Німеччина – 5 %,
Віргінські Острови (Велика Британія) – 4 % і Швейцарія – 4 % (рис. 2).
Аналізуючи структуру країн інвесторів, можна зазначити, що Кіпр та
Віргінські острови (Велика Британія) – це офшори, їх вкладення разом
становлять близько 30% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
Коливання інвестицій з іноземних країн також значною мірою зумовлене
вкладами в банківський сектор.
Таким чином, для досягнення бажаних результатів залучення інвестицій
в економіку нашої держави, включаючи зовнішніх і внутрішніх інвесторів,
основним завданням постає покращення інвестиційного клімату в країні. На
наш погляд, пріоритетними заходами повинні стати:
- удосконалення правової та нормативної бази держави, яка забезпечить
захист прав інвесторів;
- завершення військового конфлікту на території нашої держави;
- зменшення рівня тіньової економіки та обсягу державного боргу;
- розробка регіональних планів щодо підвищення інвестиційної
привабливості окремих областей з урахуванням особливостей їх поточних
рейтингів інвестиційної привабливості;
- зростання рівня ВВП;
- скорочення масштабу корупції [1, с. 69].
Лише при ефективному виконанні усіх заходів в Україні можливе
підвищення інвестиційного клімату та як наслідок значних економічний
розвиток держави в цілому.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В умовах економічного зростання в Україні інвестиції являються
важливою умовою здійснення перебудови національної економіки. Саме
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тому на даному етапі найбільш актуальним є завдання стимулювання та
регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Податкова політика
виступає одним із найважливіших інструментів для стимулювання
інвестиційної діяльності.
Питання визначення місця та ролі системи оподаткування в механізмі
стимулювання інвестиційної діяльності країни набуло актуальності ще на
початку ринкових перетворень, проте і сьогодні є об’єктом дослідження
багатьох науковців, таких, як Лінтур І.В., Петричко М.М., Івоненко К.Г.,
Годованець О.П. та інші. Проте дана тема є досить актуальною, а тому
потребує подальших досліджень.
Одним із основних завдань для України є створення сприятливого
інвестиційного клімату для національного та іноземного інвестора, оскільки
надходження інвестицій є важливим чинником економічного зростання
країни. Уряду країни необхідно проводити ефективну політику державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, основою якої виступають
система нормативно-правових джерел і сукупність органів, що виконують
функції зі створення, реалізації та контролю виконання нормативно-правових
актів.
Зазначимо, що під податковим регулюванням інвестиційної діяльності
слід розуміти здійснення державою за допомогою механізмів оподаткування
заходів, що спрямовані на поліпшення умов інвестування, зокрема на
впорядкування обсягів, напрямів та якості інвестування суб’єктів
господарювання всіх форм власності. Суб’єктом податкового регулювання в
даному випадку виступає держава, об’єктом являється інвестиційна
діяльність індивідуальних та інституціональних інвесторів будь-яких форм
власності й організаційно-правових форм господарювання [1, с. 239].
Необхідним елементом на інвестиційному ринку є досягнення рівноваги
між попитом та пропозицією. Таку рівновагу в змозі досягти шляхом
стимулювання інвестицій, це ситуація коли попит перевищує пропозицію
інвестиційних ресурсів, стабілізацією інвестиційних потоків, за допомогою
високої варіативності інвестування в короткі проміжки часу та стримування
інвестиційної активності, у разі якщо спостерігається надлишок пропозиції.
Особливе місце в системі державного інвестування займають об’єкти
виробничої інфраструктури, такі як транспорт і транспортне господарство,
засоби передавання, лінії електропередач та опрацювання інформації тощо.
Крім цього значні державні вкладення проводяться у соціальну сферу
(будівництво об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я, ін.). Після
визначення джерел фінансування необхідно обрати інструменти залучення
капіталу та тип фінансування. Вибір найефективнішого способу забезпечує
інвестору економію інвестиційних ресурсів та допоможе зменшити витрати
на усіх стадіях життєвого циклу інвестицій. Відповідно до Закону України
“Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції являють собою
цінності, що вкладають іноземні інвестори в об’єкти інвестиційної діяльності
відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або
досягнення соціального ефекту [2].
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Для правильного розуміння ситуації з надходженнями інвестицій в
Україну, ми пропонуємо розглянути динаміку прямих іноземних інвестицій
в Україні впродовж 2014-2018 років (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в
Україну протягом 2014-2018 років (млн. дол. США) [3].
Протягом 2014-2016 років показники надходження прямих іноземних
інвестицій на територію нашої держави зростали, що є досить позитивною
тенденцією. Найбільший показник надходжень прямих іноземних інвестицій
в Україну було помічено у 2016 році, його сума становила 3284 млн. дол.
США. Проте в період з 2016 по 2018 роки сума прямих іноземних інвестицій
почала скорочуватися і в 2018 році становила 1526 млн. дол. США. Така
тенденція є наслідком неефективних дій влади країни та потребує
впровадження термінових заходів.
Підвищення показників інвестиційної та інноваційної діяльності країни
може бути досягнуто впровадженням податкових, амортизаційних,
фінансових та інших інструментів економічної політики країни. Основні
форми підтримки та стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
ми зобразимо у формі рисунку (рис. 2).
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Рисунок 2 – Основні форми підтримки та стимулювання
інвестиційної та інноваційної діяльності.
Таким чином, можна зробити висновок, що основними формами
підтримки інвестиційної й інноваційної діяльності в країні є: пільгове
кредитування, надання податкових канікул та податкових пільг. Для
збільшення показників економічного розвитку України необхідно
забезпечити розробку конкретних податкових заходів стимулюючого
характеру, які поступово допоможуть відновити промислове виробництво та
нарощуватимуть обсяги сільського господарства, покращуватимуть
кон’юнктуру на ринку праці та динаміку зовнішньої торгівлі в державі.
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Пенсійна система відіграє винятково важливу роль у регулюванні
соціального та економічного розвитку країни, і тому потребує постійної
адаптації до сучасних умов. Це зумовлює об’єктивну необхідність у її
реформуванні. Під час реалізації пенсійної реформи відбувається
корегування ролі державного пенсійного страхування як у межах самої
пенсійної системи, так і в економіці країни та суспільстві.
Пенсійна система, головним елементом якої виступає обов’язкове
державне пенсійне страхування, являється однією з основних гарантій
соціального захисту, головним завданням якого є підтримка матеріального
добробуту громадян та їх сімей при виході на пенсію за віком, по
інвалідності чи в разі втрати годувальника.
Пенсійне страхування трактують як складну підсистему, що поєднує у
собі економічні, соціальні й правові інститути, які призначені для реалізації
інтересів і потреб надання захисту різним верствам населення. З економічної
позиції пенсійне страхування це інститут соціальної політики. З соціальної –
виступає як складова системи соціального страхування і як форма
соціального захисту, яка надає змогу при настанні соціальних ризиків
зберегти необхідні стандарти рівня та якості життя непрацездатного
населення. З правових аспектів пенсійне страхування пояснюється як система
юридичних норм, що регулюють соціальний захист населення при настанні
страхових випадків, передбачених законодавством [1, с.42].
Стратегічний перехід системи пенсійного забезпечення до системи
пенсійного страхування було зазначено Законом України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у якому визначено її
структуру із трьох рівнів. Перший та другий рівні системи пенсійного
забезпечення в Україні визначають систему загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи
пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального
пенсійного забезпечення.
Варто зазначити, що другий рівень пенсійного забезпечення ще не
запрацював на території нашої держави, а третій рівень функціонує, але не
викликає довіри у громадян. Необхідно зауважити, що з кожним роком
відтерміновується
можливість запровадження другого рівня пенсійної
системи, адже з року в рік не виконуються умови, необхідні для ефективного
функціонування даного рівня пенсійної системи. В Україні діє солідарна
система пенсійного забезпечення, але незабаром планується повний перехід
до солідарно-накопичувальної системи.
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За для реалізації функцій з пенсійного забезпечення у
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню передбачено
таких суб’єктів солідарної системи (рис.1.).
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Рисунок 1 – Суб’єкти загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування
Сучасний стан пенсійного забезпечення свідчить про те, що пенсійна
система, яка існує в Україні є недосконалою та потребує реформування.
Насамперед зміни потрібні з метою зменшення навантаження на солідарний
рівень пенсійної системи та пришвидшення розвитку накопичувальних рівнів
пенсійного забезпечення. В першу чергу, це підтверджується цим , що
Пенсійному фонду України не вистачає власних коштів для покриття усіх
видатків. Тому його правління звертається до надання позик з Державної
казначейської служби України, тобто надання коштів з Державного бюджету
України. Розглянемо на графіку, як змінювався розмір заборгованості
впродовж 2014-2018 років (рис. 2).
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Рисунок 2 – Покриття дефіциту Пенсійного фонду України за рахунок
коштів державного бюджету та позик (млн. грн.) протягом 2014-2018 рр.
[3].
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На рис. 2 можна побачити, що розмір дефіциту Пенсійного фонду
України з кожним роком зростає зі значними темпами. Адже, у 2014 році
сума заборговані була незначною, і становила 15652 млн. грн., а у 2018 році
дана сума досягла позначки 155091 млн. грн. Основною причиною створення
дефіциту Пенсійного фонду України є неграмотне планування дохідної та
видаткової частини бюджету. Адже, в деякі місяці розриви в надходженнях і
видатках з бюджету можуть становити до 10 мільярдів гривень.
Хоча з кожним роком зростають кошти державного бюджету. Але,
необхідно підмітити, що це кошти, які виплачуються окремим категорія
громадян, а не беруться в позику в держави для забезпечення певної категорії
гарантованих виплат. Збільшення даної категорії доходів може свідчити про
збільшення кількості осіб, яким є передбачені дані соціальні виплати.
Проаналізувавши досвід зарубіжних країн, можна виділити основні
шляхи реформування пенсійної системи:
- розширити базу оподаткування працюючої верстви населення
шляхом збільшення мінімального віку виходу на пенсію та/або основного
віку виходу на пенсію, тим самим збільшуючи внесок при збереженні якості
виплат для тих, хто здатний працювати довше;
- запровадження другого рівня пенсійної системи – обов’язкового
накопичувального пенсійного страхування;
- здійснювати заходи щодо легалізації заробітної плати та робочих
місць;
- необхідно підвищити в країні рівень народжуваності створенням
умов для молодих родин: доступне житло, наявність робочих місць,
ефективна система освіти та охорони здоров’я тощо;
- провести популяризацію індивідуальних накопичувальних програм.
Подальше ефективне реформування пенсійної системи України буде
залежати від двох ключових аспектів: по-перше, від ступеня довіри громадян
до накопичувальних пенсійних програм; по-друге, від спроможності
гарантування фінансової стабільності та очікуваного рівня дохідності коштів,
інвестованих у фінансові інституції з питань надання пенсійних послуг.
На нашу думку, необхідним є удосконалення солідарної пенсійної
системи поряд із запровадженням накопичувальної, що призведе до
оптимального варіанту розвитку державного пенсійного страхування в
Україні. Лише таким чином можна забезпечити фінансову стабільність,
економічну ефективність та соціальну спрямованість вітчизняної пенсійної
системи.
Список використаних джерел:
1. Авонська З.О. Сьогодні пенсійне забезпечення, завтра – пенсійне
страхування. Вісник Пенсійного фонду України. 2014. № 5-6 (5-6). С. 42.
2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон
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р.
№
1058-IV.
URL:
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3. Ціна держави. URL: http://cost.ua/.
196

Гарбузова Варвара
Науковий керівник: Смагло О.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
Фінансово-господарська діяльність будь-якої організації завжди
пов'язана з тими чи іншими ризиками, тобто з потенційною небезпекою
втрати її ресурсів чи недоотриманого доходу порівняно із запланованим
рівнем. Якщо узагальнити поняття ризиків для банків, як основних
фінансово-кредитних установ, то здебільшого вони визначаються як
можливості фінансових втрат. Аналогічним характером володіє і визначення
податкового ризику.
Податковий ризик — це потенційна можливість настання
несприятливого наслідку внаслідок прийняття організацією того чи іншого
рішення у сфері оподаткування [1, c. 433]. Інакше кажучи, податкові ризики
можуть проявитися для організації у вигляді штрафів і пені.
Як показує практика, реалізація податкових ризиків може привести не
тільки до фіскальних втрат, але й до більш серйозних наслідків, таких як:
заподіяння шкоди діловій репутації організації; арешт її майна і банківських
рахунків, а як наслідок, «параліч» її діяльності; відкликання ліцензій на
здійснення діяльності; падіння капіталізації; кримінальне переслідування
керівника; банкрутство; ліквідація юридичної особи.
Згідно з нормативними документами Національного банку України
управління ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє
(ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і
контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними
категоріями (видами) ризиків [2].
З метою зменшення ймовірності виникнення податкових ризиків і
мінімізації збитку в разі їх настання, банки стали створювати у себе окремі
підрозділи, які займаються управлінням податковими ризиками, податковим
плануванням, іншими словами — ризик-менеджмент.
Незважаючи на загальну актуальність проблеми управління податковими
ризиками, зарубіжні та українські ризик-менеджери дані ризики оцінюють
по-різному.
Для українських банків найбільш важливим є зниження загрози санкцій
з боку податкових органів, а зарубіжні банківські установи оцінюють ще й
ризик переплати податків, що стимулює впровадження в організації стійкої
системи внутрішнього контролю, яка спрямована не тільки на запобігання
сум донарахувань, а й на застосування найбільш оптимальної системи
оподаткування.
Для зниження ступеня ризику ризик-менеджмент застосовує ряд методів
оцінки податкових ризиків банку, а саме:
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 встановлення ліміту на суми ризикованих з точки зору оподаткування,
угод;
 диверсифікація;
 система внутрішнього моніторингу процесів, пов'язаних з
оподаткуванням;
 підвищення кваліфікації співробітників;
 автоматизація документообігу;
 підвищення обізнаності керівництва та фахівців;
 податковий консалтинг;
 страхування;
 створення резервів (самострахування) [3, c. 12].
Одним з найбільш ефективних методів податкового менеджменту, є
податковий аудит.
Податковий аудит є найбільш популярним напрямком аудиту, який являє
собою незалежну перевірку податкової звітності банку з метою вираження
думки про ступінь її достовірності та відповідності істотним аспектам норм
податкового законодавства.
Податковий аудит являє собою податкову перевірку, але з різницею в
тому, що за підсумками податкового аудиту не буде донарахованих сум
штрафів та пені, а найчастіше, навпаки, розкриваються невикористані
організацією резерви.
Таким чином, майбутнє банківських установ за податковим
менеджментом, предметом якого є податкові ризики і управління ними.
Критерії самостійної оцінки податкових ризиків дозволяють банкам
самостійно оцінювати свій податковий рейтинг і є ще одним інструментів
управління ризиками. Грамотне використання податкового права, уникаючи
ризикованих схем щодо зниження податкового навантаження, дозволить
уникнути некерованих податкових наслідків для банків України.
Список використаних джерел:
1. Швець Н.Р. Удосконалення систем управління банківськими ризиками
у світлі посилення глобалізаційних і кризових явищ у світі. Збірник наукових
праць Національного університету державної податкової служби України.
2012. № 1. С. 433-445.
2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем
ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління
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АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Головним перерозподільним регулятором фінансових ресурсів в Україні
є податки, які відіграють досить важливу роль у формуванні дохідної
частини державного і місцевих бюджетів. Основним податком в системі
прямого оподаткування нашої держави є податок на доходи фізичних осіб,
так як за рахунок нього наповнюється значна частина надходжень
державного бюджету.
Також даний податок виступає економічним важелем за допомогою
якого держава оптимізує власних доходів населення.
Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим
податком, який відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян та
забезпеченні фіскальної достатності бюджету.
Дане дослідження опирається на праці вітчизняних науковців, зокрема:
П. Бечко, О. Ролінський, І. Мартинець, П. Кулик, І. Луніна, Т. Бондарчук, П.
Мельник, С. Ковач, В. Федосов, В. Дем’янишин, Ю. Іванова, А. Крисоватий
та інші.
Податок на доходи фізичних займає є обов’язковим елементом у
податковій системі України. Він є одним із провідних елементів фінансового
механізму, за допомогою якого здійснюється наповнення бюджету.
Процес оподаткування доходів фізичних осіб впливає на диференціацію
та забезпечення економічного зростання в країні.
За допомогою податку на доходи фізичних осіб існує зв’язок платників
з фіскальними органами та місцевими органами самоврядування, так як вони
здійснюють контроль за процесом формування доходів бюджету і
ефективним використання державних ресурсів.
В Україні порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних
осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу.
Починаючи з 2016 року базову ставку ПДФО уніфіковано, і вона
становить 18% [3].
Для початку проаналізуємо фіскальну ефективність податку на доходи
фізичних осіб, розглянувши динаміку його надходжень до Державного та
місцевих бюджетів України (табл. 1).
Здійснивши аналіз динаміки надходжень податку на доходи фізичних
осіб з табл. 2, можна дійти висновку, що частка даного податку кожен рік
збільшується.
У Державному бюджеті за 2018 рік вона займає 10,00% від усіх доходів,
що становить 91,7 млрд. грн.
Щодо місцевих бюджетів, то вона складає 59,04%, що на 11,07% більше
ніж у 2017 році.
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За даними таблиці спостерігається, що податок на доходи фізичних осіб
спрямовується значною часткою до державного бюджету України, але у
складі місцевих бюджетів він займає близько 50% від усіх надходжень.
Це пов’язано з запровадженням курсу на децентралізацію влади в
Україні.
Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну фіскальну функцію,
тож розглянемо детальніше динаміку податку на доходи фізичних осіб на
прикладі Вінницької області протягом 2016-2018 років (рис. 1).
Таблиця 1 – Динаміка надходжень ПДФО до Державного та місцевих
бюджетів України протягом 2016-2018 років
Надходження
Державний
ПДФО до
Місцеві
бюджет
Державного
Частка, бюджети
Роки
України,
бюджету
%
України,
млрд. грн України, млрд.
млрд. грн
грн
2016
612,1
59,8
9,77
170,6
2017
787,3
75,0
9,53
229,5
2018
917,1
91,7
10,00
233,9
Джерело: розраховано автором на основі джерела [2]

Надходження
ПДФО до
місцевих
бюджетів
України, млрд.
грн
78,9
110,1
138,1

Частка,
%
46,25
47,97
59,04

Розглянемо динаміку податку на доходи фізичних осіб на прикладі
Вінницької області протягом 2016-2018 років (рис. 3).
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Рисунок 1 – Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб у
Вінницькій області за 2016-2018 рр [1].
З рис. 1. видно, що надходження податку на доходи фізичних осіб
протягом 2016 – 2018 років зросли і це призвело до збільшення даного
місцевого бюджету. Тобто станом на 2016 рік вони складали 2,75 млрд. грн, а
у 2017 році вони збільшились на 1,31 млрд. грн з попереднім роком. Але у
2018 році надходження склали 5,14 млрд. грн, такий приріст обумовлений
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підвищенням розміру мінімальної заробітної плати в Україні та створенням
нових робочих місць, що стало поштовхом для відновлення трудових
відносин.
Таким чином, дослідивши роль та динаміку надходжень податку на
доходи фізичних осіб в Україні можна стверджувати, що даний податок є
головним інструментом, фіскального характеру, що наповнює дохідну
частину бюджетів. А подальше проведення реформ бюджетної
децентралізації забезпечить зміцнення і самостійність місцевих бюджетів
країни, так як податок на доходи фізичних осіб є стабільним джерелом
надходжень.
Список використаних джерел:
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СПІВПРАЦЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Сучасний стан розвитку фінансового ринку України обумовлений
ефективністю взаємодії її фінансових посередників, зокрема страхових
організацій та банківських установ. Інтеграція даних фінансових інститутів
дає змогу побудувати стійкі взаємовідносини між сторонами, підвищити
ефективність впливу на сукупні фінансові потоки, фінансову стійкість
банківських і страхових установ та якість їх послуг.
Співпраця банків та страхових компаній дозволяє зазначеним
фінансовим інститутам повніше реалізовувати свої конкурентні переваги, які
виникають від об’єднання запропонованих послуг та застосування
портфельного підходу до їх надання. Зазначене обумовлює переваг та
можливостей розвитку банківсько-страхової моделі обслуговування
споживачів фінансових послуг.
Дане дослідження опирається на праці вітчизняних науковців, зокрема,
Заволока Л.О., Вербицька К.С., Малоок І.А. [1], Кальченко О., Лисиця А. [2],
Малахова О. [3], Ткаченко Н.В. [4].
Взаємодія між страховими компаніями та банками зумовлена,
насамперед, функціональною близькістю їх діяльності, боротьбою за клієнтів
або ринки розміщення капіталу часто перетинаються. Для обох фінансових
установ важливе значення має усвідомлене розмежування сфер діяльності, в
яких продуктивніше виступати конкурентами, а в яких більше вигод буде
досягнуто ними у ролі союзників (так званий синергетичний ефект) [2, с. 133].
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Загострення конкуренції на фінансовому ринку змушує банківські
установи та страхові організації співпрацювати в напрямі вдосконалення та
розширення спектру наданих послуг.
На основі аналізу наукових праць [1, 2, 3, 4] можна систематизувати
наступні форми взаємодії між страховими організаціями та банківськими
установами, зокрема:
−
початковий етап – співробітництво обмежується договірними
відносинами щодо обслуговування один одного;
−
надалі можливе співробітництво у рамках розповсюдження
власне своїх продуктів – страхових продуктів за угодою з банком через його
мережу чи кредити клієнтам страховика через його агентську мережу, або
обидві фінансові установи домовляються про спільне розповсюдження своїх
продуктів (перехресний продаж);
− альянс/спільне підприємство – це наступний ступінь кооперації між
страховиком і банком, на якому обидві організації створюють, як правило,
свою нову страхову компанію;
− злиття та поглинання – це найбільш розповсюджена та ефективна
стратегія реалізації банкострахування серед загальносвітових лідерів
фінансових ринків;
− фінансовий супермаркет, який являє собою високо інтегровану
організацію бізнес-процесів із залучення клієнтів та задоволення їх
фінансових потреб.
В даний час українські банківські установи активно співпрацюють зі
страховими компаніями. Заволка Л.О. та Вербицька К.С. [1] стверджують, що
страхові компанії забезпечують 51% сукупних активів банків, прийнявши на
себе страхові зобов’язання з майнових інтересів банківської системи на суму,
що перевищує 450 млрд грн. Серед прийнятих зобов’язань переважає іпотека,
споживче та автокредитування, а також банківські ризики [1, с. 656].
Взаємовідносини, за яких частина ризику банку передається до
страховика, є корисними як для банку, так і для страхової компанії. При
цьому, банк має можливість отримати конкурентні переваги для просування
своєї продукції серед клієнтів, отримання додаткового доходу у вигляді
комісійних винагород як продавець страхових продуктів, а також
формування довгострокової ресурсної бази на основі залучених страхових
резервів. У свою чергу, страхова організація отримує альтернативні канали
розміщення полісів, знижуючи при цьому витрати при їхніх продажах, і
банківську гарантію, яка значно підвищує надійність її продукту.
Окрім зазначених, співпраця банків має ще і наступні позитивні
сторони, а саме: збільшення обсягів продажу страхових продуктів,
забезпечення відповідного розрахунково-касового обслуговування клієнтів
страхових організацій, зменшення частки витрат на організацію продажу.
При цьому, здійснюється страхування ризиків, пов’язаних з банківським
бізнесом, покращення конкурентної позиції на ринку, підвищення лояльності
з боку клієнтів, зміцнення іміджу. У свою чергу підвищується взаємовигідне
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співробітництва на основі використання ресурсної бази контрагентів (кадрів,
матеріально-технічної бази, філіальної мережі, представництв та ін.).
Проте, крім зазначених переваг, інтеграція банків і страхових компаній
має й недоліки, головним з яких є монополізація фінансової галузі,
відсутність системного характеру умов нормативно-правової бази, проблема
належного управління та відкритості діяльності [3, с. 97].
Таким чином, економічні умови на фінансовому ринку вимагають
постійної інтеграції банківського й страхового ринку для посилення
фінансового забезпечення страхових компаній шляхом збільшення прибутку
та покращення інвестиційного потенціалу. Для цього необхідні впровадити
гнучку цінову політику, тим самим розширити страхові послуги на ринку,
розробляти максимально зручні поліси для різних прошарків населення, а
головне зробити доступними страхові послуги для клієнтів з різним рівнем
доходів. Тим самим розробити стимули до зміни стратегічної поведінки
страхових компаній на ринку фінансових ресурсів пом’якшуючи бар’єри
виходу страховика на страховий ринок за допомогою підготовки
висококваліфікованих фінансових кадрів.
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СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Податковий контроль внутрішньо властивий будь-якiй державi. Саме вiн
створює умови для виконання податками повною мiрою своєї фiскальної
функцiї – формування грошових ресурсiв держави. Разом з тим, розглядати
контроль тiльки як завершальний етап управлiнської дiяльності в сферi
оподаткування – означає зводити його винятково до порiвняння фактичних
результатiв iз установленими показниками. Такий пiдхiд, що висвiтлює
тiльки один бiк розглянутого явища, не вiдповідає нi теоретичним основам
оподаткування, ні сформованiй практиці.
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У Податковому кодексі України податковий контроль визначається як
система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою
перевiрки правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати
податкiв і зборiв, а також дотримання законодавства з питань проведення
розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування й іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі
органи.
Глава 8 Податкового кодексу України вдосконалює механізм організації
та проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської
діяльності та налагодження цивілізованих відносин між податковими
органами і платниками податків.
У найзагальнiшому планi податковий контроль подiляється на зовнiшній
і внутрiшній. Зовнішній – здійснюють контролюючі органи, визначені
законодавством: податкові, митні органи та органи державних цільових
фондів. Внутрішній контроль здійснюють суб’єкти підприємницької
діяльності, тобто юридичні та фізичні особи – платники податків [1, c.113].
Основна форма податкового контролю — податкова перевірка.
Контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів, органи фіскальної
служби здiйснюють у формі перевiрок, які бувають камеральними та
документальними, які в свою чергу поділяються на плановi, позапланові,
фактичні, суцільні та вибіркові, повні та часткові.
Камеральні та документальні перевiрки проводяться органами державної
податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у
порядку, встановлених законодавством.
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні
органу державної фіскальної служби виключно на підставі даних, зазначених
у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.
Документальною перевiркою вважається перевірка, предметом якої є
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх
передбачених Податковим кодексом України податків та зборiв, а також
дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючi органи, дотримання роботодавцем
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових
відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на
підставі податкових декларацій (розрахункiв), фінансової, статистичної та
іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення
яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в
бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою
податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а
також отриманих в установленому законодавством порядку органом
державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому
числі за результатами перевірок інших платників податків [2, c.26].
Основними
якісними
характеристиками,
що
впливають
на
результативність проведення перевірок, є досконале знання податкового
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законодавства, законодавчої та нормативної бази з бухгалтерського обліку і
податкової звітності, логічне мислення і поєднання теоретичного досвіду з
практичною діяльністю суб’єкта господарювання.
Найголовніше при здійсненні податкового контролю є відбір платника
податків для перевірки.
Головною умовою налагодження взаємовідносин з платником, є
підвищення рівня добровільної сплати ним податків та зборів, а також
впевненість платника у його захищеності від неправомірних дій з боку
контролюючих органів, зокрема фіскальної служби.
Контролюючі органи

Державна фіскальна
служба

Державна митна
служба

Служба фінансових
розслідувань

Рисунок 1 – Контролюючі органи податкового контролю.
Особливу форму податкового контролю здійснюють різні громадські
організації, до числа яких насамперед належать громадські організації з
захисту прав платників податків, референдуми при введенні окремих
податків, висвітлення в засобах масової інформації тих чи інших питань
податкового процесу [3, c.98].
Сьогодні органи державної фіскальної служби здійснюють:
- контроль за дотриманням податкового законодавства;
- перевірку правильності нарахування податків та зборів;
- перевірку якості ведення податкового і бухгалтерського обліку об’єктів
оподаткування;
- забезпечення своєчасного і повного перерахування сум податків до
бюджету всіма юридичними і фізичними особами;
- накладання фінансових і адміністративних санкцій на порушників
профілактику
податкових
податкового
законодавства,
а
також
правопорушень.
Слід зазначити, що сьогодні рівень податкової культури ще не достатній
для добровільної сплати податків та зборів. Лише дієвий податковий
контроль попереджає ухилення від оподаткування [4].
Таким чином, податковий контроль – це діяльність посадових осіб
контролюючих органів у сфері оподаткування щодо методики нарахування
та сплати податків та зборів. На сьогодні є підстави дійти висновку, що у
сфері податкового контролю потребують свого вирішення ряд питань і
насамперед питання про кількість і тривалість податкових перевірок і
найголовніше – податковий контроль має бути організований так, щоб не
створювати додаткових труднощів у процесі оподаткування.
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Формування податкової системи України розпочалося з часу здобуття
нею незалежності та поступово вона стає головним інструментом держави.
Впродовж даного періоду багато науковців та політиків намагалися
дослідити економічний та соціальний зміст податків.
Розглядаючи сутність податку, зазначимо, що це є обов’язковий внесок
частки вартості ВВП на користь держави для виконання покладених на неї
функцій [3].
Формування дохідності Державного бюджету України податковими
надходженнями, залежить не лише від відповідного процесу адміністрування
податків, але й також від наявності науково обґрунтованих планів та
прогнозів, прозорості механізмів формування, розподілу і використання
валового внутрішнього продукту [1].
Відобразимо у таблиці один оцінку виконання податкових надходжень
до Державного бюджету України у таблиці 1:
Таблиця 1 – Оцінка виконання податкових надходжень у доходах
Державного бюджету України за 2014-2018 рр., млн. грн.
Податкові
2014
2015
2016
надходження
План (млн. грн.)
260 746,52 279 487,11 409 170,88
Факт (млн. грн)
248 119,32 266 843,18 408 675,02
Абсолютне
-12 627,19 -12 643,93
-495,86
відхилення (+/-)
Темп приросту (%)
-4,84
-4,52
-0,12
Ефективність
виконання плану
95,2
95,5
99,9
податкових
надходжень (%)
Розраховано автором на основі даних [2]
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2017

2018

502 554,56
503 875,84

610 864,96
605 647,00

1 321,28

-5 217,96

0,26

-0,85

100,3

99,1

Як бачимо, із даних таблиці 1, що протягом досліджуваних років
фактичні показники виконання плану державного бюджету менші за
заплановані. Варто зазначити, що у 2016-2017 рр. було ефективно
спрогнозовано податкові надходження, так як фактичний показник відповідає
плановому та їх ефективність складає відповідно 99,9% та 100,3%. Великий
розрив між фактичними та плановими показниками спостерігаємо у 2014
році, що менший від затвердженого на 12 627,19 тис. грн. та ефективність
його виконання становить 95,2%. Такий результат свідчить про неналежне
прогнозування надходжень, що виникло на фоні зміни влади в той період та
виникненням антитерористичної операції (АТО).
Аналіз структури податкових надходжень до Державного бюджету
України, зводиться до порівняння фактичних показників дохідності із
аналогічними показниками ряду попередніх років.
Зобразимо на рисунку 1 питому вагу податкових надходжень за 2018 рік,
щоб дізнатися, які податки були найбільш дохідними у минулому році.

Мито
3%

ПДФО
13%ПП
14%

ПДВ
52%

Рентна плата
6%
АП
12%

Рисунок 1 – Питома вага податкових надходжень, 2018 р., %
З вищенаведеного рисунка бачимо, що найбільш бюджетоутворюючими
серед податкових надходжень є наступні податки:
– податок на додану вартість – 52%;
– податок на прибуток підприємства – 14%;
– податок на доходи фізичних осіб – 13%;
– акцизний податок – 12%.
Розглянемо динаміку найбільш бюджетоутворюючого податку в державі
– ПДВ у таблиці 2:
Таблиця 2 – Аналізи динаміка ПДВ за 2014-2018 рр., млн. грн.
Податок на додану
2014
2015
вартість
Факт
144 639,53 177 777,81
Абсолютне
33 138,28
відхилення (+/-)
Темп приросту (%)
22,9
Питома вага, %
55,47
63,61
Розраховано автором на основі даних [2]
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2016

2017

2018

235 506,00

313 980,00

374 509,00

57 728,19

78 474,00

60 529,00

32,5
57,56

33,3
62,48

19,3
61,31

Із таблиці 2 бачимо, що протягом досліджуваних років надходження з
ПДВ збільшилося. Бачимо, що його частка у 2014 році була найменшою у
структурі всіх доходів державного бюджету серед ПДВ, що обумовлено
інфляційними процесами, а не збільшенням реальних надходжень платників
податку. Зростання податку в кризових умовах зумовлено посиленням
стягнення коштів із непрямих податків, що впливає на збільшення
податкового навантаження на споживання. Звідси випливає те, що внаслідок
інфляції йде підвищення цін на товари та послуги, в які вже включений ПДВ.
Від споживання продуктів населення відмовитися не зможе, вони все рівно
будуть купувати товари першої необхідності незважаючи на їх ціну.
Держава, щоб урегулювати рівень цін, підвищує мінімальний рівень
заробітної плати, або трохи покращити платоспроможність суб’єктів
оподаткування. Тому і бачимо зростання ПДВ у 2017 році порівняно із
2016 роком на 33,3%. З 2016 року його питома вага серед всіх податків
становить 60%, що робить даний податок найбільш дохідним серед усіх.
У зв’язку із політичною ситуацією, що склалася в Україні, зменшилася
дохідність від податкових надходжень. Тому країні потрібно було шукати
альтернативні шляхи наповнення бюджету, такі як підвищення ставок
оподаткування, що відбулося у 2016 році чи розширенням бази та об’єктів
оподаткування окремих податків або стимулюванням власного виробництва
на території України.
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Науковий керівник: Демченко О.П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА КІБЕРБЕЗПЕКУ БАНКІВ
Діяльність банків тісно пов'язана з використанням сучасний комп'
ютерних технологій і залежить від надійної та безперервної діяльності
електронно-обчислювальних систем.
Особливо актуальним вважаться питання фінансового забезпечення
захищеності банку, джерел фінансування заходів інформаційної безпеки та
програмних продуктів. Мета фінансового забезпечення захищеності
банківської діяльність — створити підґрунтя організаційно-управлінським,
режимним, технічним та запобіжно регулятивних заходів, щоб гарантувати
відмінний захист, підйом статутного грошових коштів, збільшення
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ліквідності активів, страхування, збереження грошових і матеріальних
цінностей .
Значна частина актів кіберзлочинності припадає саме на банки і
залишається поза статистикою, що обумовлено незацікавленістю банків в
розголошенні даної інформації, що може дискредитувати їх в очах клієнтів та
спричининяє значний відтік капіталу.
Національний банк України законодавчо закріпив основні підходи до
забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України, зокрема
[1]:

комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки;

системність
та
наукове
обґрунтування
використання
раціональних засобів, методів, заходів із застосуванням найкращого
міжнародного досвіду;

адекватність та своєчасність заходів захисту від реальних та
потенційних загроз;

контроль забезпечення належного рівня інформаційної безпеки
банку з боку керівників банку;

достатність фінансових джерел забезпечення інформаційної
безпеки.
Окрім того, банки самостійно стимулюють дослідження і введення
заходів IT-безпеки. Використовують різні методології оцінки віддачі
інформаційного захисту, зокрема оцінка параметрів системи безпеки, оцінка
прогнозованих втрат і аналіз похибок.
Пошкодження інформаційної безпеки має можливість привести банк до
таких фінансових втрат [3,4,5]:
 при веденні електронних операцій виникають втрати, пов'язані з
простоєм і виходом з ладу системного обладнання;
 зниження репутації банку;
 плата понаднормової роботи ІТ-персоналу та / або плата працівниками,
які промишляють відновлення корпоративно-інформаційної системи;
 плата за консультації зовнішніх професіоналів, які виконували
відновлення, робили ремонт і надавали юридичне сприяння;
 плата за відновлення від віртуальних атак;
 судові витрати при подачі позовної заяви при правопорушенні.
Для мінімізації втрат, банкам доцільно інвестувати кошти в
інформаційну безпеку, а зокрема мережеві екрани, системи виявлення
проникнень для попередження атак, програми для виявлення різних
інформаційних вірусів. Вартість інформаційної безпеки вимагатиме [2]:
 одноразові витрати (вартість обладнання, введення систем охорони
інформації тощо);
 систематичні витрати (технічне забезпечення та його обслуговування,
заробітна плата ІТ-персоналу, витрати на купівлю і використання ліцензій на
антивіруси).
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Ефективність і прибутковість хакерських атак на банки, зумовлює
зростання кількості таких випадків, а відповідно і фінансових втрат банків та
недоотриманих вкладів від зіпсованої репутації. Цей факт стимулює банки
свідомо та цілеспрямовано інвестувати в свою кібербезпеку. Оскільки вона
містить в собі потенціал зберігання та ефективного використання грошових,
майнових і інформаційних ресурсів банків, актуального розкриття і
нейтралізації реальних і потенційних небезпек, а ще створення умов
реалізації банками власних стратегічних інтересів. Контроль ефективності
витрат банків на кібербезпеку здатне забезпечити нормалізацію як тактичних,
так і стратегічних цілей банку.
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ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ
Одними із найперспективніших банківських операцій є факторингові
операції. Вони є ризиковими, але це доволі прибутковий бізнес, на якому
банківська установа може гарно заробити. Питанню виконання
факторингових операцій присвятили свої праці багато науковців, але
проблеми керування дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу
потребують постійного розгляду та аналізу.
Банки та факторингові компанії здійснюють посередницьку діяльність за
яку отримують оплату, тобто вони отримують право від підприємства чи
установи забрати і зачислити на його рахунок належні суми коштів від
покупців.
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В Україні також користуються популярністю факторингові операції, але
їх здійснюють фінансові установи, а не факторингові компанії.
Найбільшу кількість договорів факторингу заключають таких п'ять банків:
«ПУМБ», «УКРЕКСІМБАНК», «ТАСКОМБАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ» та «ОТП БАНК». Їх частка на ринку складає 73% усього обсягу
факторингових операцій, які виконуються банками.
У деяких банків («ТАСКОМБАК», «АЛЬФА-БАНК», «УКРСОЦБАНК»)
існує сервіс електронного факторингу, що пришвидшує і робить простішим
процес надання банку потрібних документів та отримання грошових коштів.
Для того, щоб користуватися цим сервісом, постачальник має користуватися
системою електронного документообігу.
В Україні обсяги наданих факторингових операцій фінансовими
установами за 2017-2018 роки скаладають: 2017 рік – 31 363,4 млн. грн., а
2018 рік – 48 105, 0 млн. грн. Абсолютний приріст дорівнює 16 741, 6 млн.
грн. (53,4%) [1]. Кількість договорів факторингу, які уклали у 2018 році,
становила 29 024. У 2017 році кількість цих договорів була на 24 одиниці
більшою. Дебіторська заборгованість, за якою оцінюється кредитний ризик
на 01.03.2019 складає 20 745 млн. грн., а 01.03.2018 – 19 337 млн. грн.. Ми
можемо зробити висновок, що за рік дебіторська заборгованість зросла на 1
408 млн. грн. [2].
Основна мета факторингу - скорочення ризику, який є невід'ємною
частиною діяльності фінансових установ та розширення банківських послуг
за рахунок факторингових операцій.
Основними споживачами факторингових операцій банку є: виробники
продовольчих та непродовольчих товарів з коротким циклом виробництва та
підприємства сфери послуг.
Власники підприємств та виробники продукції повинні сплачувати
кошти за надані факторингові послуги банківській установі. Ця плата
складається з: позичкового процента та комісійних за послуги по
обслуговуванню боргу в розмірі 1-2 % від загальної суми придбаних банком
рахунків.
Факторингові операції, зазвичай, є найдорожчими, тому що вони
супроводжуються юридичними, обліковими, інформаційними та рядом
інших послуг.
Факторинг має певні переваги [3;4]:
- перетворення дебіторської заборгованості у вільні грошові кошти;
- можливість отримати від факторингових операцій непогані комісійні;
- факторинг вигідний для виробників продукції,які шукають ринок збуту
і хочуть скоріше отримати плату за товар, щоб пустити ці засоби в оборот;
- при факторингу обмежень щодо мінімальної суми дебіторської
заборгованості немає;
- одержання грошей за неоплаченими вимогами і рахунками;
- своєчасність виплат, дозвіл планувати здійснення платежів;
- факторинг прискорює інкасацію дебіторських заборгованостей;
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- при здійсненні валютних розрахунків дозволяє утримуватися
нормативів при здійсненні валютних розрахунків.
Однак факторингові операції мають свої недоліки [4;5]:
- ціна таких операцій значно вища, порівняно із звичайним кредитом;
- дебітори клієнта мають відповідати вимогам, які диктує банк або
факторингова компанія;
- встановлення ліміту коштів для кожного дебітора;
- за умови, якщо сума коштів, одержана фактором від боржника,
виявилася меншою ніж сума заборгованості, то клієнт повинен сплатити
залишок позичених коштів фактору.
У сучасному світі факторинг є дуже популярним у фінансуванні
торгових угод. Послугами факторингових операцій користуються у всьому
світі. Лідером є факторингові компанії Європи, на які припадає близько 70%
світового факторингу. Друге місце належить країнам Південно-Східної Азії –
25%. Північна Америка має лише 4% факторингових компаній [6] .
У 1968 році була створена FCI в якості парасолькової організації для
незалежних факторингових установ у всьому світі. На сьогоднішній день
FCI – це об'єднання, яке виступає представником світової мережі
факторингових компаній та є асоціацією з більш ніж 400 членів у 90 країнах,
це дійсно глобальний представник факторингового бізнесу у фінансовій
галузі.
Головною проблемою у вітчизняних фінансових установ, що проводять
кредитні операції є достатньо низька платіжна дисципліна боржників і
недостатній захист прав кредиторів.
Для уникнення існуючих проблем треба здійснити ряд заходів:
удосконалення українського законодавства, системи правосуддя та
виконавчої служби. Захист прав кредиторів – одна з найважливіших умов,
яка потрібна для розвитку факторингу в Україні.
Отже, факторингові операції є зручними, надійними та вигідними,
вони дозволяють розвиватися малим та середнім підприємствам. У світі
найбільше розиваються факторингові компанії Європи і Південно-Східної
Азії.
В Україні існує ряд проблем, які потрібно подолати для подальшого
розвитку факторингу.
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В Україні, як і в більшості пострадянських республік, до останнього
часу існувала досить централізована система державного управління, яка
характеризувалася дублюванням функцій, уповільненою реакцією на
проблеми, які виникають, недостатньою роллю місцевого самоврядування в
забезпеченні функціонування адміністративно-територіальних одиниць.
Однак становлення громадянського суспільства можливо лише за умови
оптимального співвідношення централізації та децентралізації. Багато
європейських країн свого часу пройшли реформу децентралізації, що дало
поштовх економіці, соціальному розвитку цих країн.
Дослідженням фінансової децентралізації займались і займаються Л.
Новаковський, А. Гальчинський, А. Ткачук, В. Андрущенко, О. Кириленко,
Л. Якобсон, Ю. Глущенко та інші.
Децентралізація влади – тобто передача від органів виконавчої влади
органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів і
відповідальності – в Україні почалася у 2014 році з прийняттям урядом
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади [3] та Плану заходів щодо її реалізації. В основу такої
політики були закладені положення Європейської хартії місцевого
самоврядування. Головними завданнями проведеної модернізації є
формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних
умов для проживання громадян, надання їм високоякісних і доступних
публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе без належного
рівня економічного розвитку територій, їх фінансового забезпечення та
достатніх джерел наповнення місцевих бюджетів.
Фінансова (фіскальна, бюджетна) децентралізація спрямована не тільки
на підвищення ефективності управління бюджетними коштами на місцях, а й
на зменшення впливу центру на розвиток регіонів. Фінансова децентралізація
покликана зміцнити здатність територіальних громад до самостійного
функціонування та підвищити їх відповідальність за ефективне здійснення
повноважень та раціональне використання бюджетних коштів.
Початок фінансової децентралізації було покладено внесенням у 20142015 роках істотних змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Ключовими напрямками фінансової децентралізації в Україні стали:
 забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів;
 розширення дохідної бази місцевих;
 розробка нового механізму бюджетного;
 введення нових видів бюджетних;
 децентралізація видаткових повноважень [2].
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2016-2017 роки продемонстрували істотне поліпшення фінансового
становища адміністративно-територіальних одиниць, зміцнення фінансової
спроможності їх представницьких органів, які ефективно виконувати весь
комплекс повноважень.
Бюджет розвитку є реальним фінансовим інструментом забезпечення
програм розвитку територій. Органи місцевого самоврядування об’єктивно
зацікавлені в пошуку додаткових джерел фінансування власного розвитку,
якими можуть бути й місцеві запозичення.
Подальше вдосконалення практики його наповнення, з урахуванням
можливостей фінансової децентралізації, складається в можливості
зарахування в нього частки податку на прибуток підприємств приватного
сектора економіки, які знаходяться на відповідній території, а також у
поверненні до практики зарахування до фонду розвитку місцевих податків і
зборів, щоб поліпшення місцевої інфраструктури безпосередньо залежало від
сплачених територіальною громадою податкових платежів. Також доцільно
звернення до досвіду інших країн, які застосовують в якості джерела
бюджету розвитку відрахування від розміщення державних цінних паперів,
частина доходів від зовнішньоекономічної діяльності та ін.
Протягом січня-серпня 2018 року надходження до загального фонду всіх
місцевих бюджетів України склали 148,7 мільярдів гривень. Якщо порівняти
з періодом 2017 року, то надходження підвищились на 27,9 мільярдів гривень
(або на +23%). Про це засвідчують всі показники результатів фінансової
децентралізації. Показник приросту доходів по відношенню до минулого
року по бюджетах 665 об’єднаних територіальних громад склав +65,5% (+5,0
млрд грн).
У 2018 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним
бюджетом перебувають 665 ОТГ, з яких у 299 у 2017 році переведено перші
вибори і цього року вони вперше повинні отримати доходи, передбачені для
бюджетів ОТГ. За січень-серпень поточного року надходження по 366 ОТГ,
підвищились на 22,2% і склали 6,8 мільярдів гривень. По 299 громадах, які
лише в цьому році почали отримувати ПДФО, надходження склали 5,9
мільярдів гривень, що у 2,8 рази (+3,8 мільярдів гривень) більше від обсягу
доходів, отриманих ними за 8 місяців 2017 року.
Таким чином, фінансова децентралізація створює умови для підвищення
рівня соціально-економічного розвитку регіонів шляхом сприяння
нарощуванню їх фінансового потенціалу, інвестування, активізації бізнесу,
поліпшення місцевої інфраструктури, посилення громадянської активності,
підвищення рівня контролю бюджетного процесу. У перспективі, бюджетна
політика України повинна бути спрямована саме на забезпечення реальної
самостійності місцевих бюджетів в наданні населенню суспільних благ і послуг,
в підтримці стабільного та ефективного розвитку територіальних громад.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ
Кредитні ризики – це ймовірність настання подій, що несуть негативні
наслідки в процесі надання банківських операцій. Слід зауважити, що
кредитні ризики супроводжують не лише банківські операції, але й
інвестиційні (формування портфеля цінних паперів), гарантійні послуги,
операції з деривативами, а також послуги кредитного характеру (лізинг,
факторинг тощо). Уникнення ризику передбачає відмову від прибутку, що
міг би отримати банк при здійсненні цієї операції.
Тому основним завданням управління кредитними ризиками є їх
мінімізація, що досягається за допомогою конкретних методів.
Аналіз літературних джерел засвідчив, що методи та інструменти
управління кредитними ризиками пройшли довготривалий процес розвитку –
від оцінки кредитного ризику за номінальною вартістю кредиту до розроблення
та застосування рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника [2].
Забезпечення економічної безпеки банку передбачає управління
кредитними ризиками з урахуванням причин їх виникнення.
Методи управління кредитними ризиками відображено на рисунку 1, що
включає два рівні: на рівні окремої позики та на рівні кредитного портфеля в
цілому. Якщо переглянути методи на рівні окремої позики, то видно, що їх
необхідно застосовувати послідовно, адже це етапи процесу кредитування.
Тобто співробітники мають дотримуватися чіткої послідовності та
раціонально оцінювати одержані результати. Основним завданням у процесі
аналізу кредитного ризику є виявлення факторів, причин та обставин
виникнення ризику, ймовірності збитків. Детальний аналіз факторів
виникнення кредитного ризику – це запорука успішного управління
кредитного ризиком. Тому ці етапи дають змогу визначити зміст ризику, його
компоненти і властивості [3]. Часто виникає ситуація, що цими етапами
нехтують або працівники банку недбало їх використовують, не контролюють.
При
розгляді методів на рівні кредитного портфеля, увага
концентрується на всіх позиках, які були надані конкретним банком. Суть
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методу диверсифікації полягає в тому, що кредитний портфель банку
розподіляється між різними категоріями позичальників, які можуть
відрізнятися один від одного різноманітними характеристиками й умовами
діяльності. Диверсифікація буває галузевою, географічною і портфельною.
Часто кредити можуть надавати малим підприємствам, тому що це приносить
високий прибуток, але рівень ризику дуже великий. Коли банк надає кредит
відомій великій компанії, то часто умови є невигідними для нього, адже це не
приносить йому прибуток. Такі угоди приймаються для того, щоб підвищити
рівень популярності та рейтинг банку.
Цей метод потрібно використовувати з особливою обережністю, адже
над цим мають працювати дійсно висококваліфіковані фахівці, які зможуть
здійснювати статистичний аналіз, прогнозування, управляння та мають
достатні знання ринку. Щодо лімітування то зрозуміло, що кожен банк
встановлює свій максимально допустимий розмір позичок, що дозволить
обмежити ризик. Саме встановлення лімітів допомагає банку певною мірою
уникнути тих втрат, які вони могли б понести за необдумані та нераціональні
рішення, забезпечити стабільну дохідність. Створення резервів для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків є одним із
заходів застереження від ризику.
Цей метод полягає в тому, що при наданні позики банк створює резерв
власних коштів, щоб уникнути можливих втрат або неповерненості і
використовує як компенсацію. Це ніби самострахування банку. Звичайно,
цей метод є найефективнішим, але не має велику популярність, тому що ці
ресурси могли б бути використанні банком для того, щоб отримати прибуток,
а так вони перебувають у вигляді резервів і не використовуються. Хоча саме
вони покращують надійність та стабільність усієї банківської системи країни.
Методи управління
кредитним ризиком
на рівні окремої
позики
Аналіз

на рівні кредитного
портфеля
Диверсифікація

кредиту

кредитоспроможністі
клієнта

Лімітування
Створення
резервів

Структурування
Документування
Контроль

Рисунок 1 – Схема класифікації методів управління кредитним ризиком
Джерело: [1].
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Отже, при управлінні кредитними ризиками банку потрібно мати
висококваліфікованих працівників, які мають як теоретичні, так і практичні
навички, відмовлятися від сумнівних кредитів, застосовувати ефективні та
прозорі методики щодо перевірки клієнтів, виконувати всі етапи процесу
кредитування. Банк має намагатися досягти стабільності та надійності, адже
саме це приваблює клієнтів та забезпечує ефективну діяльність банківської
системи загалом, що покращує економічну ситуацію в країні.
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КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Фінансовою базою діяльності органів місцевої влади є доходи місцевих
бюджетів, які виражають сферу економічних відносин суспільства,
пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових
ресурсів регіонального та місцевих рівнів. Важливим елементом бюджетного
процесу є касове виконання бюджету, яке здійснюється органами Державної
казначейської служби України, шляхом відкриття аналітичних рахунків, на
які зараховуються суми надходжень.
Для аналізу та оцінки казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами визначимо їхній склад, структуру, динаміку та
з'ясуємо закономірності, які відбуваються при зміні бюджету. Простежити
динаміку зростання обсягів доходів місцевих бюджетів за 2012–2018 рр.
З 2012 р. спостерігається тенденція зростання доходів місцевих
бюджетів як з урахуванням трансфертів, так і без них. Так, доходи з
урахуванням трансфертів у 2016 р. зросли на 71 683 млн. грн. порівняно з
2015 р., а у 2017р. порівняно з 2016р. зросли на 77 510 млн. грн. Що
стосується доходів без урахування трансфертів, то простежується схожа
динаміка. У 2017 р. вони складають 205 554 млн. грн., що на 34 806 млн. грн.
більше, ніж у 2016 р., у 2018 році – 262 254 млн. грн.
Також доцільно проаналізувати обсяги надходжень місцевих бюджетів
по фондах за 2014-2018 роки табл. 1. Участь органів Державної казначейської
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служби України у процесі розподілу доходів на загальний і спеціальних фонд
зорієнтована на те, щоб максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази
місцевих бюджетів як у цілому, так і за окремими видами доходів в
адміністративно-територіальному розрізі. Наявність на централізованому
рівні інформації про обсяг ресурсної бази місцевих бюджетів, рух
бюджетних коштів та деталізація їх обліку надає урядові великі можливості
для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними [1, с. 134].
Таблиця 1 – Обсяг надходжень місцевих бюджетів України (без
урахування міжбюджетних трансфертів) за 2014–2018 рр. (млн. грн.)
Фонди

Роки
2013
84892,1

2014
80320,1

Загальний фонд
Спеціальний
20279,9
20857,5
Фонд
Загалом
105172,0 101177,2
Обраховано автором на основі джерела [2].

2015
101574,7

2016
146648,3

2017
174175,8

2018
233930,3

18887,0

24099,6

31378,4

28324,4

120461,7

170747,9

205554,3

262254,7

Як свідчать дані табл. 1, до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів у 2017 р. надійшло
205,5 млрд. грн., що на 34,8 млрд. грн., або на 20,4% більше, ніж у 2016 р, а у
2018 році – 262,3 млрд. грн. що на 56,8 млрд. грн. більше чим у
попередньому році. Існує також проблема значної диференціації податкових
надходжень місцевих бюджетів у розрізі регіонів України. У 2015-2018 році
зросли не лише абсолютні обсяги надходжень до місцевих бюджетів, але й по
відношенню до ВВП: із 14,1% у 2014 році до 16 % у 2018 році, така ж
тенденція і по видатковій частині: 13,8% та 16%. За розрахунками, частка
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті теж зростає: із 46% (2015 рік) до
49% (січень-жовтень 2017 року). Все це свідчить про покращення в останні
роки фінансового становища та про збільшення обсягів послуг, які вони
надають населенню.
Дослідивши казначейське обслуговування бюджетів за доходами на
місцевому рівні, можемо визначити суттєві переваги (рис.3), які підтверджені
сьогодні не тільки теорією, а й практичним використанням органами
казначейства в своїй діяльності. До суттєвих проблем з якими стикалися при
дослідженні є питання організації ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності. Тому, для модернізації бухгалтерського
обліку потрібно визначити перспективні шляхи удосконалення, врахувавши
вимоги міжнародних стандартів обліку і звітності, а саме: оптимізувати
систему бухгалтерського обліку; створити уніфіковану інформаційну
облікову систему; удосконалити систему фінансової та бюджетної звітності.
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Позитивні фактори казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до кожного місцевого бюджету
належного рівня управління бюджетними коштами на базі оперативної та достовірної
інформації про надходження коштів у кожному регіоні
можливість у режимі реального часу відслідковувати стан дохідних рахунків
Згруповано автором на основі джерела [5, c. 20-22].

Рисунок 3 – Позитивні фактори казначейського обслуговування
місцевих бюджетів за доходами.
Отже, з огляду на вищезазначене, Казначейство України в процесі
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами здійснює
комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку операцій та
формує фінансові звітності про виконання бюджету. Маючи значні
прогалини у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів, не тільки
розробляються, а й інтенсивно впроваджуються пропозиції вирішення цих
проблем. А це дозволяє забезпечити якісне обслуговування бюджетів на
місцевому рівні.
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ДО БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ
Податки виступають одним із головних інструментів у руках держави в
здійсненні економічної та соціальної політики. Можна сказати, що податки
складають основну частку в наповненні дохідної частини бюджетів різних
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рівнів, виникає потреба в дослідженні податків, які формують податкові
надходження. Варто зауважити, що їх частка зростає з кожним.
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 [3].
Проаналізуємо динаміку податкових надходжень до Державного
бюджету України з 2014-2018 рр. (табл.1)
Таблиця 1 – Податкові надходження до Державного бюджету
України за 2014-2018рр., млн. грн
Податкові
надходження
Податок на
додану
вартість
Податок на
доходи
фізичних
осіб
Акцизний
податок
Податок на
прибуток
підприємств
Плата за
користування
надрами
Ввізне мито
Інше
Всього

2016

2017

2018

Відхилення
2017/2016
(+,-)
%

Відхилення
2018/2017
(+,-)
%

сума

%

сума

%

сума

%

329911

55,1

434041

58,1

506168

57,4

104130

3

42127

-0,7

59810

10,1

75033

10,0

91124

10,3

15223

-0,1

16091

0,3

90122

15,1

108293

14,5

124104

14,1

18171

-0,6

15811

-0,4

54344

9,1

66912

9,1

82327

9,3

12568

0

15415

0,2

39699

6,6

43876

5,9

40974

4,6

4177

-0,7

-2902

-1,3

20001
4396
598283

3,3
0,7
100

23898
-5535
746518

3,2
-0,7
100

28077
9049
881823

3,2
1,0
100

3897
-9931
148235

-0,1
-1,4
0

4179
3514
135305

0
1,7
0

Джерело: побудовано за даними [2].
З табл. 1 ми бачимо, що найбільшим бюджетоутворюючим податком є
ПДВ, що значно переважає серед інших податків, він коливається від 55,1%
до 58,1% від усіх податкових надходжень, які надійшли до Державного
бюджету України за аналізовані роки. Наступним за розміром надходжень є
акцизний податок, який у 2016 становив 15,1%, у 2017 даний показник
зменшився до 14,5, а станом на 2018 рік він складав 14,1%. Також одним до
основних податків відноситься ПДФО, його частка коливається від 10,0%
до 10,3%.
Місцеві податки відіграють важливу роль у формуванні дохідної
частини Державного бюджету України, тому варто дослідити за рахунок яких
податкових надходжень формується місцеві бюджети.
Проаналізуємо динаміку податкових надходжень до місцевих бюджетів
України з 2014-2018 рр. (табл. 2)
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Таблиця 2 – Податкові надходження до місцевих бюджетів України
за 2014-2018рр., млн. грн
Податкові
надходження

2016

сума
Податок на
доходи
78971
фізичних
осіб
Акцизний
11628
податок
Податок на
прибуток
5879
підприємств
Місцеві
податки і
42261
збори
Плата за
користування 1082
надрами
Інше
7080
Всього
146902

2017
%

сума

2018
%

сума

%

Відхилення
2017/2016
(+,-)
%

Відхилення
2018/2017
(+,-)
%

53,7 110653 55,0 135647 59,0 31682

1,3

24994

4,0

7,9

13156

6,5

13623

5,9

1528

-1,4

467

-0,6

4,0

6485

3,2

8782

3,8

606

-0,8

2297

0,6

28,8

52587

26,2

58902

25,6 10326 -2,6

6315

-0,5

0,7

1103

0,5

2878

1,2

21

-0,2

1775

0,7

4,8
100

17021
201005

8,5
100

9982
229815

4,3
100

9941
54103

3,6
0

-7039
28810

-4,1
0

Джерело: побудовано за даними [1].
Проаналізувавши табл. 2, ми можемо спостерігати збільшення розміру
податкових надходжень до місцевих бюджетів. Зокрема, найбільша частка
надходить від ПДФО, яка коливається від 53% до 59%, тобто ми можемо
спостерігати збільшення надходжень від даного податку впродовж
аналізованого періоду. Також одними із основних податкових надходжень
виступають місцеві податки і збори, частка яких коливається від 25,6 до
28,8%, але ми можемо спостерігати зменшення даного показника упродовж
аналізованого періоду.
Формування дохідної частини бюджету області відбувалося за рахунок
податкових надходжень, неподаткових надходжень , операцій з капіталом та
офіційних трансфертів. Проаналізуємо динаміку податкових надходжень до
бюджету Вінницької області з 2016-2018 рр. (рис.1).
Податкові надходження
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Податкові надходження

2016
4022548,5

2017
5519004,6

2018
17655061,1

Рисунок 1 – Динаміка податкових надходжень до бюджету
Вінницької області 2016 -2018 рр.
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З рис. 1 ми бачимо, що у 2016 році податкові надходження становили
4022548,5 тис. грн., у 2017 році вони збільшились на – 1496456,1 тис. грн. і
становили 5519004,6 тис. грн., а у 2018 році їх обсяг склав 17655061,1 тис.
грн. отже, у порівнянні з 2017 роком у 2018 році податкові надходження
зросли на 121360256,5 тис. грн.. Можна сказати, що кожного досліджуваного
року виконання бюджету Вінницької області було ефективним.
Отже, проаналізувавши податкові надходження до бюджетів різних
рівнів, можна зробити висновок, що система наповнення дохідної частини
бюджетів не є досконалою і має ряд недоліків, зокрема: незначна фіскальна
роль місцевих податків скорочує їх надходження до бюджету; місцеві органи
самоврядування позбавлені права самостійно запроваджувати податки на
своїй території; відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг,
які надаються на певній території, із податковими зусиллями населення;
нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих органів влади.
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В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
В сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів активно
розвиваються міжнародні види страхування, збільшилася кількість страхових
організацій, а також загострюється конкуренція на ринку страхових послуг.
Глобалізаційні процеси на світових фінансових ринках не оминули і
вітчизняні сегменти фінансового ринку, зокрема і страхового. Зростання
кількості страхових організацій, диверсифікації послуг страхування,
загострення конкуренції обумовлюють актуальність дослідження управління
фінансами страхових організацій в умовах глобалізації
Глобалізація світових фінансових ринків, відкриваючи широкі
можливості доступу окремих країн до світових фінансових ресурсів, укладає
в собі непередбачені ризики, пов'язані з неконтрольованим рухом капіталу
через державні кордони [1].
Для забезпечення ефективного управління фінансами страхових
організацій доцільно використовувати цілісний фінансовий механізм, який
передбачає застосування певних фінансових важелів в межах конкретного
фінансового методу для досягнення найбільшого ефекту від формування,
розподілу і використання фінансових ресурсів.
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Одним із основних фінансових важелів управління фінансами страхових
організацій є тарифна політика, яка дозволяє встановити, уточнити та
підпорядкувати страхові тарифи для успішного і беззбиткового страхування.
Для забезпечення ефективності тарифної політики доцільно враховувати
наступні принципи [3]:
–еквівалентність страхових відносин сторін;
–постійність розмірів тарифної ставки протягом тривалого часу;
–доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників;
–забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій.
В сучасних умовах актуальними фінансовими методами управління
страховими організаціями є фінансовий аналіз, планування, контроль і
регулювання. Важливу роль у цьому механізмі відводиться саме аналізу,
адже він проводиться на системі збалансованих показників, націлених на
комплексну оцінку, визначення перспектив розвитку, досягнення
стратегічних цілей, збільшення ринкової капіталізації, вдосконалення
внутрішніх процесів та задоволення потреб користувачів страхових послуг.
До таких показників доцільно включати: показники ліквідності і
платоспроможності, ділової активності, рентабельності страхової компанії та
її операції, показники інвестиційної діяльності, частка ринку, аналіз
страхового портфеля та інше [2].
Отже, враховуючи особливості глобалізаційних процесів страхові
компанії поширили межі свого функціонування понад національні території,
що обумовлює необхідність удосконалення механізму управління фінансами
страхових організацій. Впровадження цілісного механізму управління
фінансами страхових компаній дозволить забезпечити збільшення
ефективності діяльності страховиків на основі використання відповідних
методів, важелів та принципів.
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http://polislviv.at.ua/publ/statti/metodi_rozrakhunku_strakhovikh_tarifiv/1-1-0-114.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СПОСІБ НАПОВНЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
В умовах сучасного стрімкого розвитку світових економік, зростає і
потреба в потрібному рівні забезпечення фінансовими ресурсами бюджетів і,
відповідно, раціональному їх використанні. Вирішення даної проблеми
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більшою мірою залежить від того, на скільки ефективно реалізується
фіскальна політика в державі і чи створено для цього сприятливе фінансове
середовище. Тому фіскальна політика є важливим фактором регулювання
економіки.
Зокрема, фіскальна політика – це сукупність заходів держави у сфері
оподаткування та державних витрат шляхом впливу на стан господарської
кон’юнктури, перерозподілу національного доходу, нагромадження
необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм [4, с.4].
Головні показники та аспекти фіскальної сфери як важливої складової
формування макроекономічної політики, яка чинить вплив на соціальноекономічний розвиток України, досліджувались у роботах Василика О.Д.,
Мельник В.М., Мельник П.В., Лютого І.О., Соломенко С.М., Чугонова І.Я.,
Швабій К.І.
Головним реалізатором фіскальної політики є уряд, тому в певних межах
урядові рішення щодо видатків та оподаткування можуть змінюватися, щоб
впливати на рівноважний реальний ВВП в інтересах загального добробуту.
За допомогою фіскальної політики уряд може змінювати структуру
національної економіки, зменшити циклічне коливання, досягати повної
зайнятості, сприяти економічному зростанню, впорядковувати державні
фінанси, боротися з інфляцією. Основною метою фіскальної політики є
досягнення макроекономічної стабільності та нормального рівня безробіття
на основі розвитку виробництва за допомогою зменшення податків і
збільшення державних інвестицій. ВВП є одним із найважливіших
показників розвитку економіки. Тому розглянемо зміну його обсягу за 20102018 рр. в табл. 1.
Таблиця 1 – Зміна обсягу ВВП (у відсотках до попереднього року) за
2010-2018 рр.
Показник
ВВП

Роки

Відхилення 2018/2014

2014

2015

2016

2017

2018

Абсолютне

Відносне

-6,6

-9,8

2,4

2,5

3,3

9,9

-150

*Джерело: систематизовано на основі [2]

Як свідчать дані табл. 1, у 2018 році відбулось збільшення зміни обсягу
ВВП (у % до попереднього року) на 9,9 % у порівнянні з 2014 роком, що
доводить економічне зростання в Україні та ефективність реформаційних
змін. Розглянемо динаміку змін ВВП на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динаміка зміни реального ВВП у % до попереднього року
*Джерело: побудовано на основі [2]

Рис.1 свідчить, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2018р.
порівняно з 2017р. збільшився на 3,3%.
Номінальний ВВП становив 3558,7 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на
одну особу – 84190 грн. Зростання ВВП є позитивною тенденцією і показує
незначне, але зростання економіки.
Використання тих чи інших методів фіскальної політики залежить від
стану економіки.
Коли в разі економічного зростання спостерігається високий сукупний
попит, а це загрожує вибухом інфляції, уряд підвищує ставки податків,
водночас обмежуючи державні витрати.
І навпаки, за умов спаду або кризи економіки ставки податків
знижуються, а державні бюджетні видатки зростають. Таким чином діють
дискреційна і недискреційна фіскальні політики.
Податки є найкращим способом регулювання економіки, адже вони
виконують важливу стабілізаційну функцію в економічній діяльності шляхом
автоматичної реакції на зміни економічного стану. Тому розглянемо
податкові надходження до Зведеного бюджету України в табл. 2.
Таблиця 2 – Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету
України за 2016-2018 рр., млн. грн.
№
з\п
1
2

Показник

Рік
2017
434041

2016
ПДВ
329911
Податок на доходи
138782 185686
фізичних осіб
3
Акцизний податок
101751 121449
4
Податок на прибуток
60223
73397
підприємств
5
Місцеві податки і збори
42261
53 282
6
Плата за користування
40781
44979
надрами
7
Ввізне мито
20001
23898
8
Відшкодування ПДВ
-94405 -120061
9
Інше
11476
11487
10 Всього
650782 828159
*Джерело: систематизовано на основі [1, 5].
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2018
506168

Відхилення,%
2017/2016 2018/2017
31,56
16,62

226771

33,80

22,13

137726

19,36

13,40

91109

21,88

24,13

58902

26,08

10,55

43852

10,29

-2,51

28077
-131659
19 31
979976

19,48
27,18
0,10
27,26

17,49
9,66
65,67
18,33

506168

З даних табл. 2 спостерігаємо, що найбільше позитивне відхилення у
2018 році до 2017 року становили податок на прибуток підприємств
(+24,13%) та податок на доходи фізичних осіб (+22.13%), а негативне
відхилення було у плати за користування надрами (-2,51%).
Щодо 2017 року в порівнянні з 2016, то найбільше позитивне
відхилення було у податку на доходи фізичних осіб (33,80%) та податку на
додану вартість (31,56%), а найменше відхилення було у плати за
користування надрами (10,29%).
Позитивні зміни надходжень податків свідчать збільшення доходів та
покращення економічної ситуації задля виконання державою своїх функцій.
На рис.2 зображено динаміку податкових надходжень до Зведеного бюджету.
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Рисунок 2 – Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету
України за 2016-2018 рр., млн. грн.
*Джерело: побудовано на основі [1, 5]

Дані рис. 1 свідчать про те, що найбільші надходження до бюджету за
2016-2018 рр. були завдяки таким податкам як ПДВ (329911, 434041 та
506168 млн. грн. відповідно) та податок на доходи фізичних осіб (138782,
185686 та 226771 млн. грн. відповідно).
Отже, податки є важливим важелем регулювання національної
економіки, але рівень податкової ставки повинен враховувати можливості
платника податку, тобто рівень його доходів і винятки для окремих осіб
недопустимі [3, с. 652]. І саме у результаті змін у фіскальній системі
забезпечується вплив на різноманітні процеси в державі – стимулювання чи
стримування економічного зростання, розвиток певних галузей тощо. Тому
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за хорошого знання та раціонального використання коштів можна успішно
впливати на добробут населення та наповнюваність бюджету.
Список використаних джерел:
1. Державна казначейська служба України. Звіти про виконання
бюджетів 2016-2018. URL: https://treаsury.gov.uа/
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Гушан О.В., Громова А.Є. Проблеми і перспективи розвитку
оподаткування в Україні. Молодий вчений. 2017. 4(44). С. 651–653.
4. Соломенко С. М. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика.
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В період побудови ринкових відносин і реформування в економіці
України система соціального захисту також зазнає відповідних змін. В першу
чергу – охорони здоров’я населення.
Система охорони здоров’я, яка існує в Україні і працює переважно на
бюджетних асигнуваннях, показала свою неефективність.
На розвиток інфраструктури медицини, якість і рівень медичної
допомоги суттєві обмеження наклав дефіцит фінансових коштів.
Основні дослідження в сфері медичного страхування в Україні
здійснили наступні вчені: Т. Артюх, К. Базилевич, К. Воблий, О. Гаманкова,
С. Горянська, М. Мних, Н. Нагайчук, С. Осадець, Я. Шумелда, та інші.
Незважаючи на соціальну важливість та суспільну значимість охорони
здоров’я, система медичного страхування в Україні на сьогодні є
малорозвиненою і потребує негайного реформування.
Тому з метою активізації роботи як в галузі охорони здоров’я так і в
сфері медичного страхування, у серпні 2014 року Міністерством охорони
здоров’я була розроблена та прийнята до реалізації «Національна
стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період
2015 – 2020 років» [3].
У даній системі працює нова модель відносин, принципи якої
зображені на рис. 1.
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Основні принципи сучасної системи охорони здоров’я
кошти на гарантований пакет послуг акумулюються в єдиному національному фонді;
утворюється єдиний простір медичних закладів
послуги оплачуються державою там, де їх отримує пацієнт
на ринку медичних послуг з’являється конкуренція, запроваджуються контрактні
відносини між замовником і постачальником послуг
публічні кошти витрачаються ефективніше
пацієнт може вільно обирати заклад та лікаря, зростає прозорість та підзвітність
публічних фінансів
нові механізми оплати медичних послуг (принцип «гроші йдуть за пацієнтом»)
з’являються стимули для медичних закладів підвищувати якість та ефективність
зростають доходи медичних працівників
посилюється роль громад – вони виступають в ролі засновників та власників
ефективних конкурентних медичних закладів
чітко розділяються функції держави та громад в охороні здоров’я, зникає дублювання
їхніх ролей та децентралізується управління медичними закладами.
*Джерело: побудовано авторами на основі [6, с.294]

Рисунок 1 – Основні принципи сучасної системи охорони здоров’я
При проведенні реформ в галузі охорони здоров’я та введення
соціального медичного страхування можна звернутися до досвіду зарубіжних
країн, зокрема Грузії, яка за п’ять років повного перезапуску
системи охорони здоров’я досягла позитивних результатів для своїх
пацієнтів [1, с. 15].
Виходячи з вищенаведеного огляду, можна зазначити, що альтернативи
медичному страхуванню немає.
Запровадження страхової медицини, нової системи надання медичної
допомоги та системи оплати праці за надані послуги в Україні має перейняти
лише позитивний світовий досвід та врахувати помилки, через які пройшли
інші країни.
Медичне страхування – це єдиний шлях виходу охорони здоров’я
України з глибокої економічної й соціальної кризи.
Головне, щоб це усвідомили наші політики і почали активно діяти у
напрямку створення сприятливих умов для його розвитку. Необхідно
адаптувати медичну галузь до нових ринкових умов, що склалися в
суспільстві. Адаптація потребує точного обліку конкретних умов, в яких
функціонувала й існує зараз медична галузь. Виділимо шляхи активізації
добровільного медичного страхування на рис. 2.
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Шляхи активізації добровільного медичного страхування
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*Джерело: систематизовано та розраховано авторами на основі [2, с.8]

Рисунок 2 – Шляхи активізації добровільного медичного
страхування
Добровільне медичне страхування необхідно спрямовувати настійливо,
постійно, з чітким розумінням правових, суспільних і політичних наслідків
реформи, яка виходитиме за рамки медичної діяльності.
Роззброєння потенційних противників реформи, у тому числі тих, хто
працює в медицині, є ще одним завданням (як і акумуляція ресурсів,
необхідних для забезпечення реформ). Для підтримки реформи
законодавства в медичній галузі необхідна довіра і підтримка соціальних
інститутів суспільства, яка повинна ґрунтуватися на розумінні завдань і
роботи медичного персоналу. Медичні працівники по-новому мають
розглядати свою практичну діяльність, вивчати та застосовувати нові
навички правових відносин з людьми, яким вони надають медичну допомогу
і, так як вони знають про свою роботу більше, повинні брати участь у
плануванні та реалізації реформ.
Розглянемо сучасний стан медичного страхування в Україні через
динаміку валових та чистих страхових премій за 2017-2018 рр. на рис. 3
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Рисунок 3 – Валові та чисті страхові премії медичного страхування
за 2017-2018 рр.
*Джерело: побудовано авторами на основі [4], [5]

Як свідчить рис.3, приріст чистих премій становив 17,3% або 393,7 млн.
грн., в той час приріст валових премій становив 22,3% або 601,1 млн. грн.
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Позитивна тенденція свідчить про зростання популярності медичного
страхування, усвідомлення населення у його необхідності, збільшенню
довіри і, відповідно, це також показує ефективну діяльність по
впровадженню реформи.
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Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Наведена методика полягає в розкритті економічної сутності
фінансового механізму та визначенні напрямів підвищення ефективності
фінансової політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни.
Визначено сутність поняття
фінансовий механізм, а також розкрито
теоретичні аспекти, методологічні принципи та форми упорядкування,
удосконалення фінансових відносин. Визначено особливості формування та
реалізації фінансової політики
країни. Обґрунтовано, що в умовах
фінансової глобалізації, розробка стратегії ефективної фінансової політики в
системі державного регулювання економіки полягає у формуванні моделі
фінансових відносин, яка сприятиме реалізації комплексу цілей та пов’язаних
з ними завдань у стратегії розвитку суспільства .
Ключові слова: фінанси, фінансова політика, фінансовий механізм,
фінансове забезпечення, фінансове регулювання, кредитування.
Реалізація фінансової політики здійснюється з допомогою фінансового
механізму, який являє собою досить складну систему впливу на різні сторони
фінансової діяльності окремих суб’єктів. Основним вектором цього впливу є
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взаємовідносини держави, яка виробляє і реалізує фінансову політику, із
суб’єктами господарювання, що забезпечують виробництво ВВП.
Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і форм,
інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток
суспільства.
Фінанси як розподільна категорія тісно взаємозв’язані з економікою. З
одного боку, з допомогою фінансів розподіляється створений у суспільстві
ВВП, причому розподілити можна лише стільки, скільки створено. З іншого
боку, як уже зазначалося, обмінно-розподільні відносини формують певну
систему економічних інтересів . При цьому фінансовий вплив на соціальноекономічний розвиток, який лежить в основі формування і реалізації
фінансової політики, здійснюється не автоматично сам по собі, а через
фінансовий механізм, який відображає напрями, характер і сутність
функціонування фінансів у суспільстві.
Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як власної саморегулюючої
дії, що становить саму її основу, так і системи державного регулювання
ринкових відносин. Ринок на основі балансу попиту і пропозиції через
механізм вільного ціноутворення загалом самостійно регулює розвиток
окремих галузей, регіонів і підприємств, виробництво певних товарів та
сферу послуг. Разом з тим необхідна і система державного регулювання,
однак не повного регулювання, а підрегулювання, коригування, спрямування
ринкових механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію визначених
завдань. Державне регулювання не замінює ринкового саморегулювання, а
лише доповнює його.
Державне регулювання економіки може здійснюватися двома
способами. Перший — створення системи планового керівництва, в основі
якої лежать адміністративно-командні методи. Завдання збалансування
економічного і соціального розвитку вирішуються на основі єдиного
директивного
централізованого
планування.
Щоправда,
повного
збалансування економіки так ніколи й не досягалося. Окрім того, те
збалансування розвитку економіки, що забезпечувалось плановими
методами, досягалось на дуже низькому, порівняно з розвиненими країнами,
рівні забезпечення економічних і соціальних потреб. Отже, планова
економіка здатна певною мірою забезпечити керованість і збалансованість
розвитку, однак на низькому життєвому рівні.
Другий спосіб державного регулювання економіки полягає у
застосуванні економічних методів управління, серед яких провідна роль
належить фінансам. Дія фінансового механізму на різні сторони соціальноекономічного розвитку має кількісну й якісну визначеність. Кількісна
визначеність виявляється в сумі коштів, що виділяються для досягнення тих
чи інших цілей. Це первинна основа функціонування цього механізму. Без
відповідних асигнувань і кредитів неможливе розв’язання жодного завдання
суспільного розвитку. Але саме по собі виділення коштів ще не гарантує
розв’язання того чи іншого конкретного завдання. Надзвичайно важливо,
яким чином здійснюється формування ресурсів, якими каналами і в яких
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формах вони рухаються, на яких умовах виділяються і використовуються.
Усе це характеризує якісну визначеність дії фінансового механізму.
Зазначеним двом сторонам функціонування фінансового механізму на
основі руху грошових коштів відповідають два методи фінансового впливу
на соціально-економічний розвиток: фінансове забезпечення і фінансове
регулювання.
Фінансове забезпечення переважає в умовах адміністративно-командної
системи управління. Ресурси, які виділяються на основі рішень відповідних
адміністративних органів, є їх матеріальним забезпеченням.
Фінансове регулювання в цих умовах підпорядковане завданням
створення відповідних грошових фондів, насамперед централізованого фонду
— бюджету держави. Навпаки, в умовах ринкових відносин на перший план
виступає підсистема фінансового регулювання, бо саме вона робить ринок
регульованим, а не стихійним.
Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи
фінансування, яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансування,
кредитування, зовнішнє фінансування. Самофінансування являє собою
забезпечення потреб простого і розширеного відтворення виробництва за
рахунок власних коштів юридичних і фізичних осіб. Це вихідна форма
фінансового забезпечення. Без наявності певних власних коштів розпочати
будь-яку діяльність неможливо. Принцип самофінансування передбачає, що
регулювання фінансової забезпеченості здійснюється за рахунок кредиту.
Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у тимчасовому
використанні позичених ресурсів. Третя форма фінансового забезпечення —
зовнішнє фінансування. Воно полягає у виділенні коштів певним суб’єктам
на безповоротній і безоплатній основі. Це може бути державне фінансування
з бюджету чи державних фондів цільового призначення, надходження коштів
від громадських та доброчинних фондів і організацій даної країни та з-за
кордону, гранти від міжнародних організацій тощо. В умовах ринкової
економіки ця форма є підпорядкованою відносно самофінансування і
кредитування. Основним її видом є бюджетні асигнування. Слід зазначити,
що завжди були і будуть такі сфери діяльності, що потребують державного
фінансування. Передусім це ті сфери, що є непривабливими для приватного
бізнесу або мають надзвичайну суспільну вагу. Такі умови виникають тоді,
коли практично неможливо використати інші форми фінансового
забезпечення, насамперед у період фінансової кризи.
У процесі реалізації фінансової політики держава може впливати на
соціально-економічний розвиток через усі три форми фінансового
забезпечення. Функціонування фінансового механізму забезпечується через
організаційні структури, які характеризують надбудову суспільства. Це
правове регламентування, планування, організація та контроль. Правове
регламентування відображається в розробленні та прийнятті законодавчих
актів з фінансів. Ця функція покладається на органи державної влади.
Фінансове планування полягає в розробленні фінансових планів, на основі
яких ведеться оперативне управління. Основний фінансовий план — бюджет
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держави - затверджується законодавчо. Функції організації фінансової
діяльності в країні покладаються на органи державного управління і
безпосередньо на Міністерство фінансів та Центральний банк. Ефективність
управління фінансовим механізмом залежить насамперед від чітких,
злагоджених та узгоджених дій цих органів. Фінансовий контроль дає
можливість постійно стежити за рухом грошових потоків, він забезпечує
перевірку законності здійснення фінансових операцій і тим самим правильне
спрямування дії фінансового механізму.
Для України є необхідним не тільки досягнення економічного зростання,
але й забезпечення його стійкості. В управлінні фінансовим механізмом
важливим є один аспект: на що має бути націлене його функціонування.
Звичайно, фінансовий механізм має реагувати на існуючі проблеми і сприяти
їх вирішенню. Та все ж головна його мета полягає в тому, щоб не допускати
зародження, а тим більше, загострення проблем.
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Однією з важливих складових оптимізації податкової системи України є
посилення її позитивного впливу на формування повноцінних суб’єктів
ринку і всієї ринкової інфраструктури, формування сприятливого
інвестиційного клімату в офіційній економіці, забезпечення ефективного та
безпечного вкладення капіталів, створення механізмів захисту від знецінення
коштів, створення конкурентного середовища як механізму реалізації
найбільш ефективних господарських рішень. Оптимальний рівень
податкового навантаження є важливим чинником для забезпечення
відповідної динаміки ділової активності, розвитку виробництва та економіки
в цілому, а також соціально-політичної стабільності країни.
Над питаннями реформування податкової системи України та
оптимізації податкового навантаження працювало багато провідних
вітчизняних науковців, серед яких М. Бадида, Є. Белкіна, Д. Веремчук,
Ю. Іванов, Н. Кремпова, А. Крисоватий, І. Майбуров, В. Мельник,
Л. Олейнікова, В. Опарін, О. Покатаєва, В. Пушкарьова, В. Савченко,
А. Соколовська, О. Тимченко, В. Федосов, Н. Фролова, Д. Харко, І. Шевчук.
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Метою даного дослідження є розкриття основних аспектів податкового
навантаження в Україні.
Податкове навантаження  це показник, що характеризує діяльність
держави, в межах обраної податкової полiтики, щодо оподаткування
господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання.
Для визначення податкового навантаження на макроекономiчному рiвнi
доцiльно використовувати таку систему показникiв, яка повинна включати:
1) Показник загального рiвня податкового навантаження на економiку
(податковий коефiцiєнт) розраховується як вiдношення суми сплачених
податкiв (податкових надходжень зведеного бюджету), включаючи
обов'язковi вiдрахування до державних цiльових фондiв, до ВВП.
Розрахований за даною схемою показник дає можливiсть порiвнювати
податкове навантаження в рiзних країнах, оскiльки у мiжнароднiй статистицi
для вимiру його загального рiвня на економiку використовується саме
податковий коефiцiєнт;
2) Показники тягаря окремих податкiв розраховується як вiдношення
сумарних надходжень того або iншого податку до величини податкової бази.
Так, наприклад: для податку на прибуток  вiдношення сумарних
надходжень податку на прибуток до фiнансового результату прибуткових
пiдприємств; для податку на доходи фiзичних осiб  вiдношення сумарних
надходжень податку до суми доходiв, вiдносно яких сплачується даний
податок [1, с. 105].
Україна в рейтингу "Оподаткування 2018" пiднялася на 43 позицiю з 190
країн в порiвняннi з 84 мiсцем за результатами в рейтингу "Оподаткування
2017". Про це повiдомив партнер компанiї "PwC Україна" В'ячеслав Власов в
ходi презентацiї результатiв рейтингу [3].
Як демонструють дані дослідження, Україна в порівнянні з показниками
минулого року, поліпшила свої позиції майже вдвічі.
Загальне податкове навантаження в Україні становить 37,8%, в
Європейському Союзі – 40,5%, тоді як загальний світовий показник – 39,6%.
Позитивний тренд Україна показує відносно кількості податкових платежів
на рік – їх п'ять, при середньому показнику в світі – 24, в ЄС – 12.
У той же час на підготовку і подачу податкової звітності в Україні в
середньому йде 327,5 години на рік, тоді як в ЄС цей показник – 161 година,
а загальний світовий – 240 годин, свідчать дані рейтингу [2].
На нашу думку, фактори, за рахунок яких Україна поліпшила свої
показники в рейтингу:
1. Україна стала єдиною країною в регіоні Східної Європи і Центральної
Азії, яка в 2016 році знижувала ставки податків. Так зниження
ставки ЄСВ дозволило знизити податкове навантаження на бізнес.
2. Можливість подання податкової звітності в електронному вигляді
суттєво економить час для платника податків.
3. У порівнянні з іншими країнами, в Україні відносно прості правила
для бізнесу щодо внесення змін та правок у податкові декларації та
декларації з відшкодування ПДВ за експортними операціями.
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4. Бізнес в Україні адаптується і звикає до зближення податкового і
бухгалтерського обліку.
Таким чином, рівень податкового навантаження в країні показує ефект
впливу податків на суб'єкти господарювання виходячи з їх податкової
платоспроможності та водночас характеризує достатність наповнення
дохідної частини бюджету. На сьогодні в Україні реальний рівень
податкового навантаження нижчий від середньосвітового показника та
показника розвинених країн, адже віддача податкової системи для громадян є
низькою. Також, враховуючи показники рейтингу "Paying Taxes 2018",
вітчизняна податкова система з кожним роком удосконалюється, адже наша
держава піднялася за рік з 84 до 43 місця, покращивши значну частину
ключових показників.
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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ЙОГО ФУНКЦІОУВАННЯ В УКРАЇНІ
Бюджетний процес – це складне поняття, семантичні властивості якого
мають нерозривний зв’язок з економікою, фінансами, правом, політикою,
соціологією тощо. Особливістю актуальності даної теми виступає те, що
державний бюджет є головним фінансовим документом країни. В умовах
переходу до ринку бюджет залишається основним інструментом
регулювання соціально-економічних процесів. Надходження до бюджету
прямо залежать від стану виробництва.
Можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальні
гарантії населенню залежить від стану надходжень до бюджету.
Акумулювання коштів для виконання державою покладених на неї функцій,
неможливе без державного бюджету, не було б виділено основних напрямків
використання грошових коштів держави.
Для покриття витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій будь-якій
державі необхідні фінансові ресурси, які держава отримує саме шляхом
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формування і використання централізованого фонду, грошових коштів
державного бюджету.
Особливості функціонування бюджетної системи досліджено у працях
наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрущенка,
С. Буковинського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Глущенка,
А. Гриценка, І. Д'яконової, А. Ілларіонової, Б. Кваснюка, С. Лондар,
І. Луніної, І. Мітюкова, А. Покритана, В. Протасова, І. Радіонової, І. Сала,
В. Сумарокова.
Державний бюджет — це провідна ланка фінансової системи і головна
фінансова категорія. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна
її діяльність і забезпечується виконання її функцій.
Значення бюджету полягає в виконанні державою основних її функцій.
До них належать: державне управління, національна оборона, забезпечення
охорони та правопорядку та інші заходи, що повністю фінансуються за
рахунок Державного бюджету. Дані суспільні блага та послуги мають
нерозподільний характер і безальтернативні у використанні. Незалежно від
бажання і платоспроможності усі громадяни суспільства користуються
згаданими благами і послугами держави [2, с. 495].
Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність,
пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням
і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що
становлять бюджетну систему України.
Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до
Бюджетного кодексу, затвердженого Верховною Радою України. Процедура
бюджетного процесу починається зі складання бюджету і закінчується
затвердженням звітів про їх виконання. Усі стадії бюджетного процесу
повторюються систематично, щорічно. У цьому втілюється принцип
щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має
назву бюджетного року, або бюджетного періоду. В Україні він збігається з
календарним роком з 1 січня до 31 грудня [1].
Бюджетний процес складається з відповідних стадій, що визначаються
змістом і характером діяльності державних органів, завдяки цьому така
діяльність набуває нових якостей. Відповідно у бюджетному процесі
виділяють чотири стадії відображені на рисунку 1.1.
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

розроблення та
складання
проекту
бюджету

розгляд проекту
бюджету та
затвердження
проекту бюджету

виконання
бюджету

Рисунок 1 – Стадії бюджетного процесу
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Виділення даних стадій зумовлене логічністю та історичністю
бюджетного процесу, оскільки вони охоплюють усю діяльність державних
органів, починаючи від усвідомлення необхідності здійснення видатків на
відповідні потреби, їх прогнозування, виявлення джерел доходу для їх
покриття тощо. Дані стадії проходять всі бюджети, що становлять бюджетну
систему України: державний бюджет і місцеві бюджети. Джерелом
утворення всіх бюджетів є національний доход країни, який має динамічний
характер і залежить від розвитку економіки та обчислюється щорічно,
законодавчі й виконавчі органи, що беруть участь у складанні, затвердженні
та виконанні бюджетів, щоразу наново, періодично й систематично
оновлюють стан відносин, розміри доходів і видатків бюджетів. [4, с. 32-40.]
Ефективність бюджетного процесу неможливо без організованого
фінансового контролю. Важливим є поєднання функцій внутрішнього та
зовнішнього контролю за дотриманням чинного законодавства шодо
складання, розгляду, виконання бюджетів усіх рівнів, здійсненням діяльності
розпорядників бюджетних коштів.
Отже, проблемою бюджетного процесу в Україні є відсутність
стратегічної складової в бюджетному процесі. Бюджет планується на рік, в
той час як стратегічний розвиток держави та її складових потребує
довгострокових фінансових планів країни. У зв’язку з цим, держава фактично
не має можливостей для проведення антициклічної політики, тобто
балансування між дефіцитними і профіцитними бюджетами залежно від фази
економічного циклу.
Список використаних джерел:
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МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого
розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне
співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом
національної безпеки.
Тому перед страховою галуззю постає необхідність цілеспрямованого і
постійного дослідження процесів глобалізації, переваг та проблем
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міжнародної інтеграції у сфері страхування, на основі структурної
перебудови, вдосконалення наявних та створення нових порівняльних
переваг паралельно з трансформацією режиму торгівлі послугами на засадах
Світової організації торгівлі, неухильного дотримання національних
страхових інтересів та гарантій економічної безпеки держави.
Обсяги страхових премій на світовому страховому ринку має щорічний
прогресуючий темп росту. Якщо в 2016 році темп росту обсягу страхових
премій становив 9,3%, то в 2017 році даний показник склав 10,7%, а в 2018
цей показник склав 11,4% [2].
Лібералізація
страхових
відносин
спричинила
розвиток
інтернаціоналізації торгівлі страховими послугами, а також інтеграційні
процеси національних страхових ринків у світовий простір.
Згідно даним звіту швейцарської компанії з перестрахування Swiss Re
Sigma 3/2019 «WORLD INSURANCE IN 2018: STEADY GROWTH AMID
REGIONAL DISPARITIES» сукупний обсяг премій у 2018 році
продемонстрував зростання на 3,8% у порівнянні із ростом на 3,5% у 2014
році, а саме до 4 640 мільйонів доларів США [4].
Як можна помітити, лідером зі страхуванні у світі залишається США, де
страховий ринок характеризуються в більшій мірі саморегульованим
характером діяльності.
Друге місце займає Японія, яка продовжує нарощувати ринок
страхування завдяки розвитку кооперативного страхування, яке має високе
значення для аграрного сектору та інших секторів економіки держави. Інші
три місця зайняли такі країни як Великобританія, Китай та Франція, що
приблизно рівномірно розподілили долю ринку та утримуються в топі лідерів
завдяки дієвій державній політиці (табл. 1).
Таблиця 1-Порівняльна характеристика країн світу за обсягом зібраних
премій, млн. дол. США [3]
№Країна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

США
Японія
Великобританія
Китай
Франція
Німеччина
Південна Корея
Канада
Нідерланди
Австралія
Південна Африка
Фінляндія
Польща
Аргентина
Україна
Всього у світі

Ризикове
страхування
726 397
108 773
106 750
125 844
94 598
132 813
91 204
132 813
75 135
32 667
9 565
5 243
9 729
13 957
3276
2 032 850

Страхування
життя
532 858
422 733
222 893
152 121
160 156
114 349
54 223
73 010
26 005
45 641
44 556
22 363
8 355
3 359
310
2 608 091
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Всього
1 259 255
531 506
329 643
277 965
254 754
247 162
145 427
125 344
10 114
78 309
54 121
27 606
18 084
17 317
3 586
4 640 941

Частка у
світі, %
27,13
11,45
7,1
5,99
5,49
5,33
3,13
2,7
2,18
1,69
1,17
0,59
0,39
0,37
0,08
100

Світова практика диктує поділ страхового ринку на два великих сегмента:
страхування життя (life) та ризикове (загальне) страхування (non life).
Таке
розмежування
зумовлене
інвестиційними
інтересами
страхувальників, оскільки перша група (life) надає можливість
нагромадження та капіталізації страхових внесків, а друга (non life) –
обслуговує потреби виключно у страховому захисті, не торкаючись
інвестиційних інтересів страхувальників.
У цілому, по страхуванню життя рівень концентрації перших 10 країн
становить 78%, а по ризикових 79%.
У 2018 році ріст загального обсягу страхових премій у розмірі 10,5%
багато в чому забезпечувався за рахунок збільшення обсягу премій по
страхуванню життя. Ріст обсягу страхових премій по страхуванню життя
склав 12,6%, тоді як по загальному страхуванню склав 7,7%. Протягом
останніх чотирьох років частка страхування життя має тенденцію до
збільшення. За підсумками 2018 року за обсягом страхових премій по всіх
континентах світу, крім Америки переважало страхування життя. В Америці
за підсумками 2018 року частка страхування життя склала 46,5%, в Азії –
74,2%, в Африці – 71,5%, у Європі – 61,6% і в країнах Океанії 52%. Це
показує, що страхування життя найбільш розвинене в Азії, Європі та Африці.
Частки континентів на світовому ринку по галузях страхування зовсім
розрізняються. У страхуванні життя найбільшу частку має Європа з
тенденцією до збільшення. Якщо в 2015 році частка Європи становила 37,8%,
то у 2018 році вона досягла 43,3%.
Щодо ризикового страхування обсяг страхових премій між
континентами розподіляється зовсім в інших пропорціях. Як і в галузі
страхування життя, так і в ризиковому страхуванні, Європа має тенденцію
збільшення частки на світовому ринку. В 2018 році вона склала 38,7%.
Частка Азії по ризиковому страхуванню склала 13,4%, що в 2 рази нижче
частки даного континенту по страхуванню життя на світовому ринку[3].
У ході вивчення світового страхового ринку виявляється, що рівень
розвитку видів страхування життя є одним з індикаторів, що показують рівень
розвитку галузі страхування в країні. Практика показує, що чим більше
розвиваються види страхування, тим більше стає частка обсягу страхових
премій у ВВП країни. Америка характеризується найбільшою часткою
зібраних страхових премій у світі, на другому місці – страховий ринок Європи.
Страховий ринок Азії характеризується швидкими темпами та значним
потенціалом зростання. В цілому за усередненими показниками світовий
ринок вийшов на докризовий рівень та продовжує помірний розвиток.
Список використаних джерел:
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ
У другій половині століття почали різкзо зростати коливання між
валютними курсами, що призвело до ускладнення процедури їх
прогнозування. Проблема валютного ризику повстала як важлива частина
повсякденної діяльності банків і міжнародних компаній. Після введення
плаваючих валютних курсів в 70-х роках ХХ століття банки звернули свою
увагу на проблему валютного ризику.
Ризик, що пов’язаний з валютними операціями відноситься до
фінансових ризиків і являє собою фінансові втрати, які виникли через зміну
курсу однієї валюти по відношенню до іншої при проведенні валютних
операцій. Валютний, як і будь-який інший ризик, виникає при русі
фінансових потоків. [1]
Ризиковість банківських валютних операцій обумовлена:

короткостроковими коливаннями курсів валют : стан окремих
ринків, загальний стан ринкового середовища.

довгостроковими коливаннями курсів валют: стан економіки
країни відіграє важливу роль, сукупний рівень виробництва, обсяг
зовнішньоекономічних операцій тощо.
Ці чинники залежать від попиту й пропозиції на валюту на
міжнародних валютних ринках.
Банківські валютні операції можна розділити на касові і термінові.
Перші ж мають меншу ймовірність невиконання зобов’язань, оскільки касові
операції вимагають оплати протягом 2-х днів з дня виконання контракту. При
термінових операціях ризик залежить від терміну контракту і
кредитоспроможності інвестора. Ризик збільшується зі збільшенням терміну
угоди, тому що збільшується ймовірність зміни курсу.
Управління валютними ризиками банків – це визначення рівня ризику,
передбачення можливих наслідків та вибір методу його страхування. Вибір
методу залежить від обсягу збитків і наслідків.
Головною метою управління валютними ризиками банків є уникнення
витрат при формуванні активів та пасивів банку, а також контроль за
дотриманням вимог валютного законодавства при здійсненні операцій з
валютою. [3]
Банки використовують дві основні групи методів: управління
валютною структурою балансу та хеджування валютного ризику.
Управління валютною структурою балансу використовується для
зменшення наслідків переоцінки валютних інструментів. До таких методів
відносять: структурний баланс валютних потоків за сумами та строками;
застосування конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів;
дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті. Загалом дані методи
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застосовуються банками тоді, коли бракує умов для застосування новітніх,
досконаліших методів управління, таких як термінові валютні угоди.
Хеджування (страхування) валютного ризику здійснюється за
допомогою укладання додаткових термінових угод з валютою, які
дозволяють покрити можливі економічні втрати, що спричинені коливанням
валютного курсу. Хеджування застосовується проведенням форвардних,
ф’ючерсних та опціонних операцій, операцій СВОП та їх комбінацій. Дані
методи дозволяють банкам знаходити найбільш дієві комбінації застосування
валютних операцій для мінімізації валютного ризику. [2]
Вибір банком методу управління ризиком повинен бути оснований на
певній стратегії. Загалом можна виділити три стратегії: 1) стратегія
максимізації прибутку – збільшення прибутку під час зміни курсів валют; 2)
стратегія валютного метчингу прибутку – вирівнюється валютна структура
балансу (валютний ризик усувається не повністю); 3) стратегія комбінування
прибутковості та ризикованості – отримання прибутку при зміні валютних
коштів, при цьому посилення заходів для мінімізації ризику втрати коштів.
[3]
Отже, під час здійснення валютних операцій, потрібно обов’язково
брати до уваги вплив валютного ризику. Оскільки його неврахування може
призвести до великих фінансових втрат. Хоч найбільш дієвого методу
виділити не вдасться, але захист від ризику обов’язково потрібен.
Використання методів управління – гарантія від вагомих збитків завданих
валютним ризиком.
Список використаних джерел:
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управління. 2012. URL: http://zavantag.com/docs/663/index-1272535.html
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Конахевич Ігор
Науковий керівник: Гнидюк І.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Фінансування соціальної сфери сьогодні є основним пріоритетом
місцевих видатків в Україні, оскільки видаткам на соціальний захист і
соціальне забезпечення притаманні суттєві перерозподільні властивості, що
дозволяє корегувати рівень споживання та пропорції розподілу в суспільстві.
Найбільше фінансових ресурсів, що спрямовуються на видатки
соціального характеру, сконцентровано на фінансуванні соціального захисту
і соціального забезпечення [5, с. 344 – 349]. Так, протягом 2014 − 2018 рр.
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виявлено зростання видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення у
місцевому бюджеті. Незначне скорочення (6,8%) відбулося у 2018 р.
порівняно з 2017 р. , що спричинено складним економічним становищем у
країні, військово-політичною ситуацією на сході України, у результаті чого
зросли витрати на армію й оборону країни.
Дослідимо динаміку місцевих видатків на соціальний захист. Видатки
на соціальний захист та соціальне забезпечення мають тенденцію до
збільшення, так їх кількість у 2018 році порівняно з 2014 роком зросла у 2,7
рази, та становить 154733,3 млн. грн., це спричинено через розширення
повноважень органів місцевого самоврядування.Однак, спостерігається їх
відсоткове падіння у середньому на 10% у 2018 році порівняно із
попередніми проаналізованим роками. Більшість видатків місцевих бюджетів
було спрямовано на соціальний захист та соціальне забезпечення, освіту,
охорону здоров’я. Але, попри значне збільшення виплат на соціальне
забезпечення виконання планових показників за 2014–2018 рр. жодного року
не було досягнуто. У 2014–2015 рр. сума недофінансування становила майже
2 млрд. грн. Скорочення видатків негативно відбилося й на загальній системі
соціального захисту населення (табл.1)
Таблиця 1. - Показники фінансування соціального захисту в Україні
за 2014– 2018 рр.
2014
57 446,44

Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Соціальний захист на випадок
7 114,74
непрацездатності
% у сумі видатків на соціальну
12,38
сферу
Соціальний захист пенсіонерів 3 998,95
% у сумі вид. на соц. сферу
6,96
Соціальний захист ветеранів
3 864,32
війни та праці
% у сумі вид. на соц. сферу
6,73
Соціальний захист сім'ї, дітей 36 372,61
та молоді
% у сумі вид. на соц. сферу
63,32
Соціальний захист
0,00
безробітних
% у сумі вид. на соц. сферу
0,00
Допомога у вирішенні
2 151,51
житлового питання
% у сумі вид. на соц. сферу
3,75
Соціальний захист інших
3 068,43
категорій населення
% у сумі вид. на соц. сферу
5,34
Інша діяльність у сфері
875,88
соціального захисту
% у сумі вид. на соц. сферу
1,52
Створено автором на основі [3].

2015
2016
2017
2018
72 638,90 1063646,64 141282,85 154 33,29
7 448,44

8 836,12

10 767,95

15 080,11

10,25

0,83

7,62

9,75

4 775,69
6,57
4 427,47

5 025,04
0,47
5 682,83

6 768,44
4,79
5 339,84

7 918,44
5,12
8 394,09

6,10
36 449,43

0,53
40 664,57

3,78
44 050,85

5,42
49 466,90

50,18
1,23

38,2
53,10

31,18
107,54

31,97
169,11

0,00
14 081,07

0,00
40 273,96

0,08
67 095,65

0,11
66 624,94

19,39
3 542,66

37,9
3 230,72

47,49
3 819,80

43,06
2 747,23

4,88
1 912,91

0,30
2 598,32

2,70
3 332,79

1,78
4 332,47

2,63

0,24

2,36

2,80
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Дані Державної казначейської служби України щодо виконання
місцевого бюджету за 2014–2018 р. свідчать про загальне збільшення обсягу
видатків бюджету. Традиційно найбільшу питому вагу становлять видатки на
соціальний захист сім'ї, дітей та молоді – 31,97% у 2018 р., майже 43 %
припадає на допомогу у вирішенні житлового питання.
Отже, результати дослідження вказують на позитивні зрушення в
системі соціального захисту населення (підняття мінімальних стандартів та
надання державної допомоги), але негативним є й катастрофічне
недофінансування галузі, та, як наслідок, скорочення або припинення
фінансування програм забезпечення соціального розвитку.
Збільшення у структурі видатків на соціальний захист за рахунок коштів
місцевих бюджетів відбулося в результаті фінансової децентралізації:
прийнято зміни до бюджетного та Податкового кодексів України щодо
передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних
повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. Проте
необхідно продовжувати удосконалювати міжбюджетні відносини в напрямі
збільшення повноважень місцевих органів влади під час розрахунку потреби
у фінансових ресурсах для соціального захисту населення.
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1. Державна казначейська служба України: офіційний веб-сайт
URL:http://treasury.gov.ua/main/uk/index
2. Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/
3. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України
URL:http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Рахункова палата України: офіційний веб-сайт URL: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/index
5. Пігуль Н.Г. Розвиток соціальної сфери України в умовах
євроінтеграційних процесів. Фінансовий простір №2(18). 2015. С. 344-349.
6. Пріхно І. М. Механізми фінансового забезпечення соціальної сфери в
Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
Економічні науки, випуск 23. Частина 1. 2017. С.105-108
Коротчук Ірина
Науковий керівник: Абдуллаєва А.Є., к.е.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Оподаткування в Україні є важливою складовою розвитку економіки
країни. Реалізація політики оподаткування полягає в формуванні основної
частини доходів бюджету країни, зокрема за рахунок сплати податків. Таким
чином, ефективна податкова політика, що регулюється законодавчою базою
243

щодо справляння податків та зборів в Україні посідає одне з ключових місць
в належному виконанні функцій держави.
Дослідження наявних проблем в оподаткуванні та пошук шляхів їх
вирішення привертає увагу багатьох авторів, серед яких В.Л. Андрущенко,
Ю.О.Волков І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва,
А.М.Соколовська, О.В.Третякова праці яких присвячені проблемам
реформування податкової системи, а також визначення факторів що
впливають на податкову політику та економіку країни загалом.
В Україні податки справляються як до місцевих бюджетів, так і до
державного бюджету. Загалом діє чітке розмежування податків наприклад,
ПДВ в повному обсязі справляється до державного бюджету, а ПДФО у
відсотковому співвідношенні 60 на 40 справляється до місцевих та до
державного бюджету відповідно (за винятком м. Київ) [4].
Для формування загального розуміння системи оподаткування в
Україні розглянемо динаміку надходжень основних податків до бюджету
протягом 2016-2018 років (таблиця 1).
Таблиця 1 – Динаміка структури податкових надходжень в
Зведеному бюджеті України протягом 2016-2018 років, млн. грн.
№
з\п

Рік
Показник

2016

2017

1
ПДВ
329911 434041
2
Податок на доходи фізичних осіб
138782 185686
3
Акцизний податок
101751 121449
4
Податок на прибуток підприємств
60223
73397
5
Місцеві податки і збори
42261
53 282
6
Плата за користування надрами
40781
44979
7
Ввізне мито
20001
23898
8
Відшкодування ПДВ
-94405 -120061
9
Інше
11476
11487
10 Всього
650782 828159
*Джерело: систематизовано автором на основі [1, 5].

2018
506168
226771
137726
91109
58902
43852
28077
-131659
19 31
979976

Відхилення,%
2017/2 2018/
016
2017
31,56 16,62
33,80 22,13
19,36 13,40
21,88 24,13
26,08 10,55
10,29 -2,51
19,48 17,49
27,18
9,66
0,10
65,67
27,26 18,33

З наведених даних спостерігається щорічний приріст податкових
надходжень до бюджету у 2017 році на 27,26%, а в 2018 році на 18,33%.
Найбільшу частку податків за аналізований період складає податок на додану
вартість і становить 50-52%, що пояснюється високою податковою ставкою в
порівнянні з іншими податками. Проте в Україні діє можливість
відшкодування ПДВ і в 2016-2018 роках частка відшкодування становила
13,5-14,5%, тобто реальна частка поповнення бюджету даним податком лише
близько 37% податкових надходжень. За рахунок впровадження політики
децентралізації вагома частка ПДФО зосереджується саме в місцевих
бюджетах, що покращує становище наповнюваності дохідності місцевих
бюджетів і таким чином надає органам місцевого самоврядування відносної
самостійності та стимулів до справляння даного податку. Таким чином за
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2016-2018 роки частка сплати ПДФО в загальній структурі податкових
надходжень щороку збільшувалась з 21% до 23% [5].
Акцизний податок у складі податкових надходжень становить 14-15% і
справляється здебільшого до Державного бюджету та в невеликому обсязі до
місцевих бюджетів. Сукупність окремих місцевих податків становить 6-6,5%
від загальної сукупності податкових надходжень, причому щороку ця частка
йде до зменшення. Плата за користування надрами єдиний показник за
аналізований період який показав від’ємний приріст у 2018 році плата
зменшилась на 2,51% в порівнянні з 2017 роком, хоча частка в податкових
надходженнях щороку зменшується з 6,2% у 2016 році до 5,4%, 4,5% у 2017,
2018 роках відповідно. Ввізне мито за 2016-2018 роки має середній приріст
18%, а в структурі всіх податків становить лише 2,8%.
Що стосується податку на прибуток підприємств в Україні відсоткова
ставка така ж як ПДФО – 18%, цей податок хоч і має приріст в 2017 році на
21,88%, в 2018 році на 24,13%, та частка в податкових надходженнях країни
зовсім низька в середньому 9% [1].
Інше
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Рисунок 1 – Динаміка податкових надходжень 2016-2018 рр., млн. грн.
*Джерело: систематизовано автором на основі [1, 5].

Згідно проведеного аналізу структури податкових надходжень можна
стверджувати що податкова політика України має низку проблем:
- неефективно розподілені ставки податків, як наслідок велика частка
непрямих податків, незначний вклад в бюджет особистого прибуткового
податку та високі нарахування на фонд оплати праці і прибуток підприємств;
- часта зміна щодо системи справляння податків у податковому
законодавстві, що значно сповільнює сплату податків, зокрема в складності
розрахунку податкових сум;
- ухилення від сплати податків наслідком чого є недостатня кількість
податкових надходжень до місцевих і державного бюджетів України і в
результаті неспроможність держави задовольняти потреби населення;
- високі витрати на обслуговування процесу сплати податків що є
неефективним і значно перевищує аналогічні витрати у європейських
країнах;
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- неефективна система надання податкових пільг що підсилює
податкове навантаження на сумлінних платників податків [3, с. 228].
З огляду на вище названі проблеми політики оподаткування в Україні
потрібно раціонально підходити до реформування податкової системи, для
початку сформувати належну нормативно-правову базу де статті не будуть
суперечити одна одній, а чітко визначатиметься порядок та механізм сплати
податків, який функціонуватиме тривалий час без суттєвих змін. Брати
приклад з європейських країн у пріоритетності розподілу ставок податків які
не перенавантажуватимуть платників податків, створення більш прозорих
податкових пільг, що і сприятиме вчасній сплаті податків, спонуканні
установ до «виходу з тіні». Дані методи реформування податкової системи в
Україні сприятимуть покращенню інвестиційної привабливості, а в
результаті створення нових підприємств як вітчизняними інвесторами, так і
закордонними що збільшуватиме податкові надходження до бюджету
країни [2, с. 228].
Отже, з проведеного дослідження податкова політика в Україні хоч уже
і має певні позитивні зміни в розвитку оподаткування (зокрема з прийняттям
Податкового кодексу України) та все ж потребує реформування для того щоб
стабільно виконувати функції держави та мати ефективний розвиток
економіки країни.
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФIЦИТ : СТАН ТА НАПРЯМИ МIНIМIЗАЦIЇ
Бюджет є вирiшальнoю та прoвiднoю лaнкoю фiнансoвoї системи, а
такoж важливим екoнoмiчним важелем держави, який суттєвo впливає на
сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк країни в цілому.
Фoрмування бюджету, а такoж йoгo стан мають oсoбливе значення для
держави, юридичних та фiзичних oсiб, а також суспiльства, oскiльки вiн є
системoю всеoхoплюючих перерoзпoдiльних вiднoсин.
246

Дефiцит державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед
вiтчизняною економiкою, адже функцiонування багатьох сфер економiки
України залежить вiд об’єму та структури державного бюджету. Проблеми
формування бюджетного дефiциту та визначення його розмiру, а також
пошук джерел погашення є одними з ключових при розробцi стратегiї
розвитку держави на майбутнє.
Дефiцит державного бюджету, залучення й використання позик для його
покриття призвели до формування державного боргу в Українi, що виступає
фактором стримування розвитку економiки та знижує iнвестицiйну
привабливiсть.
Дана тема є актуальною, особливо в сучасних умовах, коли крiм
значного дефiциту бюджету, в країнi прослідковується ще й досить великий
державний борг, сума якого продовжує зростати. Тому виникає потреба в
пошуку шляхiв подолання дефiциту.
Проблематицi даної теми присвячено науковi роботи та публiкацiї
вiтчизняних та закордонних науковцiв, якi дослiджують цю проблематику,
нормативно-законодавчi акти, зокрема закони України «Про державний
бюджет України» та Бюджетний кодекс Украни. Значну увагу проблемам
державного дефiциту бюджету та його впливу на економiку країни
присвячено дослiдження таких науковцiв: В. Бабiченко, С. Булгакова, Н.
Бурлачук, М. Матвiйчук, А. Машко, I. Нечаюк.
Iснування державностi країни неможливе без економiчного та
соцiального становища країни, яке власне i вiдображає стан бюджету
держави. Кожна країна зацiкавлена в нарощуваннi бюджетного потенцiалу,
оскiльки це дає змогу в повному обсязi виконувати свої функцiї та
покращити рiвень життя населення.
Проте, як показує практика, бiльшiсть країн стикається з проблемами
нестачi грошових коштiв у бюджетi, тобто його дефiцитом, а також
пошуками шляхiв його подолання.
Бюджетний дефiцит – це перевищення видаткової частини бюджету
над дохiдною, що свiдчить про незбалансованiсть бюджету, а це в свою чергу
– нестача бюджетних коштiв для фiнансування потреб держави у плановому
роцi [2, с. 31].
Як фінансове явище, бюджетний дефіцит не завжди є негативним.
В сучасних економічних умовах більшість держав мають бюджет саме
з дефіцитом.
За умов iдеального становища держави, дефiцит в економiцi вiдсутнiй,
що дозволяє оптимально зiставляти обсяг своїх доходiв вiдповiдно до
фiнансових можливостей без шкоди для суспiльства, але насправдi це буває
дуже рiдко, тому що може виникати таке явище як економічна криза.
Видiляють три складовi частини бюджетного дефiциту (рис. 1) [1, c. 120].
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Рисунок 1 – Складовi частини бюджетного дефiциту
Якщо фактичний дефiцит є зовнiшнiм проявом розбалансування
дохiдної i видаткової частин бюджету, то структурний i циклiчний дефiцити
є його внутрiшнiми складовими.
Фактичний дефiцит вiдображає реальнi доходи, витрати бюджету i
дефiцит за визначений перiод. Структурний дефiцит - це дефiцит при умовах
повного використання потенцiйних виробничих ресурсiв. Циклiчний дефiцит
- це результат недонадходження бюджетних доходiв в наслiдок циклiчних
перепадiв в економiцi. У загальному вираженнi циклiчний дефiцит є
рiзницею мiж фактичним i структурним дефiцитом [4, с. 207]
Фiнансування бюджетного дефiциту може відбуватись за рахунок
державних запозичень, надходжень від приватизації, частини, залишених
коштів, що передбачені для покриття бюджетного дефіциту, придбання
цінних паперів, погашення державного боргу тощо ( Табл.1).
Фінансування зав рахунок зовнiшнiх запозичень означає виникнення
можливостi здiйснення додаткових державних видаткiв без обмеження
поточного споживання та реальної iнвестицiйної дiяльностi приватного сектору.
Разом з тим, повернення боргу i його обслуговування будуть вiдбуватися
за рахунок майбутнього виробництва, а це потребує в майбутньому
вiдповiдного збiльшення iмпортованих товарiв та послуг. [3, с. 137].
Таблиця 1 –
на 2016-2017 рр. [5]

Показники

Показники
Фiнансування
Джерела фiнансування
(всього)
Державнi запозичення
Надходження вiд
приватизацiї
Частина залишених коштiв,
передбачених на покриття
дефiциту
Фiнансування в частинi
витрат (всього)
Погашення державного боргу
Придбання цiнних паперiв

фiнансування

Сума за 2016 р., Сума за 2017р.,
млн грн
млн грн
83694
77547

дефiциту

бюджету

Вiдхилення
сума, млн грн
%
-6147
-7,3

235188

207898

-27290

-11,6

217998

190797

-27201

-12,5

17100

17100

0

0

90

1

-89

-98,9

151494

130351

-21143

-14,0

135204
16290

129559
792

-5645
-15498

-4,2
-95,1
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Як бачимо у 2017 роцi було заплановано меншу суму фiнансування
дефiциту державного бюджету на 6147 млн. грн. Фiнансування державного
бюджету передбачене за рахунок нових запозичень. Джерелами
фiнансування державного бюджету у сумi 207,9 млрд. грн. є запозичення i
кредити. На погашення державного боргу i придбання цiнних паперiв
планується витратити 130,4 млрд. грн.
Отже, проблема подолання дефіциту бюджету в Україні є однією з
найважливіших і найсуперечливіших фінансових проблем. Під час її
обговорення нерідко розглядають досвід зарубіжних країн, економіка яких
більше стабільна та розвинена. Однак тут слід мати на увазі, які джерела
фінансування дефіциту бюджету існують у цих країнах, оскільки саме вибір
джерел фінансування дефіциту бюджету, а не його розмір сам собою має
принципове значення для функціонування економіки. Зменшити дефіцит
бюджету уряд може і шляхом накопичення заборгованості – прострочування
платежів по боргах або за куплені товари, а також за рахунок підвищення
податків.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОДИН З МЕТОДІВ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У сучасних умовах складних трансформаційних процесів в економіці
України, викликаною макроекономічною кризою (фінансовою, структурною,
політичною, соціальною, кон’юнктурною), Осoбливою актуальністю є
проблема вчасного забезпечення достатності обсягів податкових надходжень
до дoхідної частини бюджетів держави. В оснoві вирішення даної
прoблематики лежить залежність від ефективності фіскальнoї політики, яка
призначена забезпечити збільшувати бюджетні доходи держави, науково249

oбґрунтований підхід до їх розподілу та використання, підвищивши цим
ступінь публічної довіри до фіскального адміністрування та відповідати
реаліям сьогоднішньогo дня.
Дослідження в сфері фіскальних відносин знайшли своє відображення в
працях: В. Андрущенка, Л. Баранник, О. Василика, В. Вишневського,
В. Кравченка, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, Л. Лисяк, І. Лютого,
А. Мярковського, А. Нечай, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічника та інші.
Фіскальна політика - це політика використання державних податків та
видатків з метою впливу на соціально-економічний розвиток країни. Ця
політика пов’язана з формуванням державного бюджету. Вoна передбачає
цілеспрямованість регулювання податків і державних видатків для
досягнення макроекономічного завдання.
Через фіскальну політику уряд здатний змінити структуру національної
економіки, зменшити циклічні кoливання, дoсягти пoвної зайнятoсті, сприяти
економічним зрoстанням, впoрядковувати державні фінанси, бoротися з
інфляційними прoцесами.
Основниим функціями фіскальної пoлітики є:
- шляхoм податків держава здатна впливати на ділову активність
підприємства, здійснювати антициклічні регулювання в економіці;
- внаслідoк заходів фіскальної політики держава може здійснювати
перерозподіл валoвого національного продукту;
- фіскальна політика здатна нагромаджувати ресурси для реалізації
соціальної програми [1, с. 13].
Існує два види фіскальної політики:
- стимулююча – спрямована на підтримку високoго темпу економічних
зрoстань та дoсягненню висoких рівнів зайнятості. Задля здійснення даної
політики потрібнo збільшити витрати, зменшити податки або певним чином
поєднати ці заходи. Це збільшить інвестиції і зменшить безробіття;
- стримуюча - уряд хоче знизити рівень інфляції шляхом підвищення
податків, зменшення державних видатків абo поєднавши цих два заходи.
Дискреційна фіскальна пoлітика – це система захoдів, що передбачають
цілеспрямовані зміни в рівнях державних видатків і податків задля впливу на
обсяги національних виробництв і зайнятості, для контролю над інфляцією та
сприяння економічному зростанню. Дискреційна фіскальна політика може
здійснюватися двома шляхами: державними закупівлями (збільшенням або
зменшенням) та стягненням чистих податків (через податкові ставки і
трансферти) [5, с. 9].
За формoю стягування податки діляться на:
- прямий податок – це податок на доход та майно. Його сплачує
населення з доходів (зарплата, спадщина, дарування, майновий),
підприємства сплачують прямий податок з прибутку;
- непрямий пoдаток – включається в ціну товару і вноситься власником
товару при його реалізації. Власник товару є по суті збирачем податку,
оскільки фактично сплачує його покупець товару. Їх сплачують усі покупці
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незалежно від доходів. До непрямих податків належать акцизи і податок на
додану вартість [4, с. 3].
Державний бюджет – це основний фінансовий план країни. Він
складається з двох частин: перша частина – доходи, друга частина – видатки.
Державний бюджет повинен мати збалансованість, тобто видатки повинні
дорівнювати доходам. Якщо доходи перевищують видатки, то виходить
надлишок або профіцит бюджету; якщо навпаки, видатки перевищують
доходи, то виникає дефіцит бюджету. Виділяють трьох основних способів
збалансованості дефіцитного державного бюджету:
- підвищити податки;
- податкову емісію коштів;
- державні позики – випуск державних цінних паперів.
Оснoвне джерелo доходів державного бюджету є податки.
Основними функціями податків є:
- фіскальна - відбувається наповненість бюджетів фінансовими
ресурсами;
- соціальна - відбувається вирівнювання доходу населення;
- регулююча - шляхом рівнів податків держава може впливати на
економічну активність підприємства, здійснювати розподіл економічних
ресурсів між галузями і регіонами країни [2, с. 11].
Державні видатки за напрямом використання поділяються:
- споживання в державному секторі: зарплата працівникам державного
сектору, платежі за товари, що купуються для поточного споживання;
- державні інвестиції: капітальні витрати (наприклад: будівництво доріг,
портів);
- відсотки за державними боргами: внутрішні позики, зовнішні позики.
- трансферти приватному сектору: страхування по безробіттю, пільги
ветеранам, допомога по безробіттю [3, с. 675].
Отже, фіскальна політика є важливим фактoром в регулюванні ринку
економіки. Недoстатністю є спрямування фіскальної пoлітики на досягнення
високої якості економічних зростань, перетворень внутрішнього споживчого
попиту на дієві фактори економічних зростань, державного фінансування
розвитку інфраструктури. В процесі формування та реалізації фіскальної
політики необхідно дотримуватись певних принципів (стандартів, провідних
настанов), призначення яких полягає в балансуванні інтересів основних
учасників податкових відносин – держави і платників податків, а саме в
узгодженні двох oсновних вимог до податкової політики: задоволення
фіскальних потреб держави при врахуванні інтересів платників податків для
зниження ймовірності пoшуку альтернативного середовища для
функціонування в якості тіньового сектора.
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У глобалізованому світі освіта і наука стали визначальними чинниками
людського розвитку, вони є безальтернативним засобом національного
самоутвердження. Повноцінним учасником глобальної економіки може бути
лише та країна, в якій інтелектуальні професії стали масовими, а інвестиції у
розвиток людського потенціалу - вагомими і ефективними. Освіта є
найважливішим конструктом цивілізації, визначальним чинником соціальноекономічного поступу суспільства. Розвиток науки та наукових досліджень
майже повністю залежить від стану фінансування державних наукових
програм, витрат на підтримку науково- дослідних установ, підтримку
наукових та науково-педагогічних працівників. Здійснюючи розгляд стану
наукових досліджень в Україні, ми на жаль, спостерігаємо тенденцію до
зменшення кількості наукових відкриттів та проведених наукових
досліджень. І проблема криється не у відсутності наукового потенціалу чи
небажанні науковців та вчених на проведення наукових досліджень, а саме у
неналежному здійсненні фінансування наукової галузі. Актуальністю теми є
забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом життя для всіх
громадян та дальше утвердження її національного характеру. Мають
постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного
процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки,
сучасних науково-технічних досягнень. Критичним залишається стан
фінансування освіти і науки, недостатнім є рівень оплати праці працівників
освіти і науки.
Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не
повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави.
Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального,
інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші
властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як головну
мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в
радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством
завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки,
першочерговість розв’язання їх нагальних проблем.
Теоретичну основу курсової роботи складають наукові праці
вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували механізм бюджетного
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фінансування системи науки та освіти, а саме: В. Д. Базилевич, Г. Беккер,
С. Беляков, Ч. Бексон, А. Вагнер, О. Д. Василик, Л. М. Демиденко,
І. О. Лютий, С. В. Михайленко, О. Д. Рожко, Ю Л. Субботович, В. Срошин,
В. М. Федосов, О. В. Чеберяко, С. I. Юрій.
На етапі науково-технічної та інформаційної революції освіта
трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і
виступає фундаментом прогресу суспільства.
Освіта – не тільки процес і результат засвоєння знань, а й неодмінно їх
формування та розвиток. Тобто освіта – цілеспрямований процес виховання
та навчання в інтересах людини, суспільства, держави, які супроводжуються
констатацією досягнень громадянином встановлених державою освітніх
рівнів. Проблеми, пов’язані з фінансуванням освіти, є предметом
обговорення у різних країнах. Багато вчених всього світу пропонують різні
способи підвищення ефективності системи фінансування освіти та
наближення її спроможності до стабільного розвитку.
Слід враховувати, що якісна освіта суттєво впливає на економічний,
соціальний, культурний та регіональний розвиток суспільства. Обсяг
фінансування освіти і науки має задовольняти потреби суспільства і
особистості у якісній освіті [3, с. 50].
На сьогодні державний бюджет України характеризується високим
ступенем централізації фінансових ресурсів, що закономірно для країн
перехідного періоду. Так, бюджетні ресурси України становлять нині майже
45 % від ВВП.
Така централізація коштів повинна забезпечити своєчасне і повне
фінансування усіх загальнодержавних програм, а також додаткові заходи,
пов’язані з підвищенням заробітної плати та інших соціальних виплат.
Однак, якщо проаналізувати бюджетне фінансування останніх чотирьох
років, то можна переконатись, що в цілому витрати були недофінансовані від
20 до 30 % порівняно із затвердженими сумами.
Основними причинами неповного фінансування було невиконання
доходної частини, розбалансованість економіки, важке фінансове становище
підприємств [1, с. 8].
Загалом на фундаментальні і прикладні дослідження в наступному році
буде витрачено 7,8 млрд грн. Істотне збільшення фінансування важливих для
держави наукових досліджень дозволять зміцнити наш науковий потенціал,
пришвидшити перехід до сучасної моделі економіки, підвищити
конкурентоспроможність українських товарів на зовнішніх риках.
Таблиця 1 – Структура видатків державного бюджету на науку за
2014-2018 роки, млн. грн. [4].
Показник
Видатки державного
бюджету
Видатки державного
бюджету на науку
Питома вага, %

2014

2015

2016

2017

2018

299 617

402 931

489 348

566 641

686 902

5 321,1

5411

5814,5

5812

5874

1,8

1,3

1,2

1,0

0,8
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Виходячи, з даних таблиці 2.3., спостерігаємо що найбільше видатків на
науку було у 2018 році та становить 5812 млн. грн., що порівняно з
2017 роком на 62 млн. грн. або 1,1% більше, а найменший показник видатків
спостерігається у 2014 році та становить 5321,1 млн. грн.
Існуюча модель фінансування освіти країни залишається архаїчною,
оскільки обмежує створення конкурентного середовища на ринку освітніх
послуг.
В Україні державою фінансуються лише бюджетні освітні заклади. Це
обмежує конкуренцію на ринку освітніх послуг з боку навчальних закладів
приватної форми власності [2, с. 48].
Таблиця 2 – Динаміка фінансування освітньої галузі в Україні в
2014-2018 роки, млн. грн. [4].
Роки

2014
2015
2016
2017
2018

Зведений
Державний бюджет
бюджет, млн. Обсяги
Частка у
грн.
видатків, млн. видатках
грн.
зведеного
бюджету,
%
100 110
28 678
28,6
114 193
30 186
26,4
129 435
34 825
26,9
177 756
41 140
23,1
210 029
44 323
21,1

Місцеві бюджети
Обсяги
Частка
у
видатків, видатках
млн. грн. зведеного
бюджету, %
71 432
84 008
94 610
136 616
165 706

71,4
73,6
73,1
76,8
78,9

Проаналізувавши дані таблиці 2.4., спостерігаємо найбільшу частку
видатків державного бюджету у зведеному бюджеті у 2014 році та становить
28,6 %, а найменший - 21,1 % у 2018 році.
Частка у видатках зведеного бюджету місцевих бюджетів найбільший
показник спостерігається у 2018 році - 78,9 %, а найменший у 2014 році –
71,4%.
Отже, загальними принципи організації оцінювання результативності
фінансування НДР мають бути: чітка визначеність галузі споживання
кінцевих
результатів
кожного
типу
НДР,
множинність
форм
фінансування/інвестування відповідно до типу НДР, наявність системи
критеріїв оцінювання результативності фінансування фундаментальних НДР
та ефективності фінансування прикладних НДР.
Одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи
освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на
оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансовоекономічних механізмів цільового накопичення та адресного використання
коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав
громадян на освіту.
Список використаних джерел:
1. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення освітньої галузі України:
існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. №8. 8 с.
254

2. Бугай І. В. Механізм фінансування освіти та науки. Держава та
регіони Серія: Економіка та підприємництво. 2017. №2. 48 с.
3. Добровольська Л. Н. Деякі аспекти державного фінансування науки та
освіти. Фінанси України. 2013. № 8. 50 с.
4. Офіційний сайт Державної Казначейської служби України: веб-сайт.
URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.
Магаляс Аліна
Науковий керівник: Абдуллаєва А.Є., к.е.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
В сучасних умовах ринкових реформ в Україні виникає потреба у
забезпеченні ефективного управління видатками бюджету.
Система управління видатками державного бюджету Україні є
недостатньо досконалою, про це свідчать: збільшення витрат на
обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу,
невиконання стратегічних і тактичних завдань, зниження рівня та якості
життя населення.
Процес управління видатками бюджету ускладнюють: політична
нестабільність, загроза суверенітету і територіальної цілісності країни,
диcбаланси фінансової системи, відсутність зростання реального рівня ВВП,
волатильність курсової політики.
Державні видатки - це обсяг коштів, що витрачається державою в
процесі виконання її функцій.
Відповідно до рівня розміщення державних видатків їх поділяють на
централізовані та децентралізовані.
З урахуванням впливу державних видатків на процеси розширеного
відтворення їх поділяють на поточні видатки та видатки розвитку [1].
Класифікація видатків бюджету представлена на рисунку 1.
Видатки бюджету

Функціональна
класифікація

Відомча
класифікація

Економічна
класифікація

Програмна
класифікація

Рисунок 1 - Класифікація видатків бюджету [3, с. 7]
Фінансування державних видатків - це плановий, цільовий,
безповоротний і безоплатний відпуск грошових коштів для забезпечення
виконання загальнодержавних функцій (управління, оборона, безпека тощо),
утримання соціально-культурної сфери, забезпечення соціальних гарантій та
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зобов'язань держави, який здійснюється на основі режиму економії при
постійному контролі [1].
Аналіз видаткової частини Державного бюджету України свідчить
про те, що основними проблемними питаннями у здійсненні бюджетної
політики є:
- недостатня досконалість бюджетного законодавства;
- задекларований механізм середньострокового планування та
прогнозування насправді не працює;
- щорічно зростають видатки та дефіцит загального фонду державного
бюджету [4, с. 59].
Проаналізуємо фінансування держаних видатків України за
функціональною класифікацією протягом 2016-2018 років (таблиця 1).
Таблиця 1 – Фінансування держаних видатків України
функціональною класифікацією протягом 2016-2018 рр. (млн. грн)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування
видатків
Освіта
Пенсії
Соціальний захист
Відсотки за
запозиченнями
Правоохоронні органи
Медицина
Збройні сили
Чиновницький апарат
Транспорт
Інші галузі економіки
Культура та спорт
Комунальне
господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливноенергетичний
комплекс
Всього
Міжбюджетні
трансферти

Роки

за

Відхилення 2018-2016 рр
Абсолютне, Відносне,
грн
%
9 498
27,27
7 505
5,26
4 396
46,87

2016 рік

2017 рік

2018 рік

34 825
142 586
9 379

41 140
133 459
11 020

44 323
150 091
13 775

95 794

110 456

115 431

19 637

20,5

71 671
12 456
59 349
22 131
15 335
9 504
4 959

87 845
16 729
74 346
31 991
20 575
12 587
7 898

116 876
22 618
97 024
47 519
27 952
18 447
10 107

45 205
10 162
37 675
25 388
12 617
8 943
5 148

63,07
81,58
63,48
114,72
82,28
94,1
103,81

13

17

297

284

2 184,62

4 373
4 772

11 072
4 740

13 757
5 241

9 384
469

214,59
9,83

2 200

2 765

3 444

1 244

56,55

489 348

566 641

686 902

197 554

40,37

150 621

272 078

304 672

154 051

102,28

Сформовано автором на основі даних [2]
У 2018 році значною мірою зросли видатки на правоохоронні органи (на
45 205 млн грн у порівнянні з 2016 роком), та видатки збройної сили (37 675
млн грн у порівнянні з 2016 роком).
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Найбільших змін зазнали видатки на комунальне господарство (у 2017
році видатки зросли на 1 647,06% у порівнянні з 2016 роком та на 2 184,62%
у 2018 році у порівнянні з 2016 роком).
Видатки на утримання чиновницького апарату у 2018 році зросли на
114,72% у порівнянні з 2016 роком та на 48,54% у порівнянні з 2017 роком.
Видатки на сільське господарство у 2017 році зросли на 153,19% відносно
2016 року.
Розмір міжбюджетних трансфертів у 2017 році зріс на 80,64% у
порівнянні з 2016 роком та на 102,28% у 2018 році відносно 2016 року.
Проаналізуємо фінансування державних видатків України за
економічною класифікацією за 2016-2018 роки (таблиця 2).
Таблиця 2 – Фінансування держаних видатків України
економічною класифікацією протягом 2016-2018 рр. (млн. грн)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування видатків
Оплата праці
Пенсії
Відсотки за
запозиченнями
Дослідження та
регіональні програми
Поточні трансферти
підприємствам
Комунальні послуги
Предмети та
обладнання
Продукти харчування
Медикаментии
Стипендії
Поточні трансферти за
кордон
Поточні міжбюджетні
трансферти
Інше
Всього

за

2016 рік
105 348
143 765

Роки
2017 рік
105 967
134 650

Відхилення 2018-2016 рр
Абс
Відносне%
67 870
64,42
7 500
5,22

2018 рік
173 218
151 265

97 374

111 480

128 383

31 009

31,85

43 565

55 624

68 667

25 102

57,62

7 999

13 701

13 839

5 840

73,01

6 474

7 771

9 423

2 949

45,55

15 143

15 426

21 269

6 126

40,45

4 544
6 221
44

5 053
8 305
3 932

5 565
10 024
3 898

1 021
3 803
3 854

22,47
61,13
8 759,09

1 793

2 757

1 726

-67

-3,74

190 071

258 263

285 391

95 320

50,15

36 176
658 517

46 840
769 770

69 870
942 537

33 694
284 020

93,14
43,13

Сформовано автором на основі даних [2]
Зменшення видатків спостерігається у 2017 році на рівні видатків для
виплати пенсії (на 9 115 млн. грн у порівнянні з 2016 роком). У 2018 році
зменшились видатки на виплату стипендій (на 34 млн. грн у порівнянні з
попереднім роком) та поточні трансферти за кордон (на 1 031 млн. грн менше
ніж у 2017 році).
Найбільший приріст витрат спостерігається у витратах на оплату праці у
2018 році (на 67 251 млн. грн більше ніж у 2017 році) та на поточні
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міжбюджетні трансферти у 2017 році (на 68 192 млн. грн більше у порівнянні
з 2016 роком).
Значні спади у фінансуванні видатків спостерігаються у 2018 році при
фінансуванні поточних трансфертів за кордон (на 37,4% менше ніж у 2017
році), у видатках на виплату стипендій (на 0,86% менше ніж у попередньому
році).
Таким чином, видатки бюджету представляють собою економічні
відносини між державою, юридичними і фізичними особами, які виникають у
процесі розподілу та використання бюджетних ресурсів, реалізуються в
об'єктивних економічних процесах і проявляються за допомогою
структурного різноманіття, динамічності та функціональної особливості.
Зменшення рівня видатків на управління надасть змогу спрямувати кошти у
сфери, яким необхідні інвестиції для ефективного економічного розвитку з
метою підготовки підґрунтя для забезпечення високого рівня соціального
захисту та забезпечення населення. Наведені заходи сприятимуть оптимізації
складу та структури видатків Державного бюджету України, але не в змозі
стовідсотково вплинути на раціональне та економне витрачання коштів.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний Кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws
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3. Булгакова С.І. Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних
видатків. Казна України. 2015. № 3. С. 6-10.
4. Крючкова І. В. Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах
економіки України. Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 58-62.
5. Шаповал С. Д. Планування видатків бюджету в системі фінансовоекономічного регулювання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право. 2016. № 4. С. 108-116.
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Науковий керівник: Романовська Ю.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Мicцевi бюджети — це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й
витрачаються на відповідній території. Система місцевих бюджетів є в усіх
країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені низкою національних,
політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають
економічні та політичні фактори. Прибyткова частина кожного міcцевого
бюджeтy відображає pезyльтати pобoти підприємcтв, організацій та інших
суб'єктів гоcподарювання, які діють на визначеній території, масштаби їхньої
діяльності й обсяги прибyткiв, частина з яких йдe в прибутки міcцевих
бюджетів за допомогою податків, зборів та інших платежів, які є
обов’язковими. На фоpмyвання мiсцeвих бюджетiв впливає рівень пpибyтків
населення,які також є платником податків.
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Проблемам формування доходів місцевих бюджетів присвячені праці
таких вчених-економістів С. Богачова, Р. Стефанчука, Ю. Романовської,
А. Данилeнка, О. Кириленко, Л. Баранника, І. Лютого, І. Гнидюк, К. Павлюк,
В. Федосова, О. Романенка, та ін.
Після набуття Україною нeзалежності розпочався процес становлeння
національної фінансової систeми. Важливoю йoгo властивістю стaло
відновлення місцевих фінансів як складової фінансових систем усіх
цивілізованих дeржав. Це було визначено становленням в державі інституту
місцевого самоврядування. В розвинутих країнах місцеві бюджeти
поповнюються здебільшого за рахунок податків. Зокрема, у країнах – членах
Європейського Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у
Швеції та Данії – понад 80% [2].
Роль місцевих бюджетів є дуже важливою, адже саме вони вистyпають
важливими чинниками економічного розвитку і забезпечують фінансову
стабільність, виступають базою для місцевого самоврядування, є важливим
важелем для здійснення процесів перерозподілу,головним джерелом
фінансових ресурсів та основою забезпечення конституційних гарантій та
вирішення соціальних проблем і збільшення рівня добробуту населення.
Нa сьогоднiшній день в Україні склалась такa ситуація, щo навіть ті
рeгіони, чacткa податкових надходжень яких до державного бюджету є
значно вищою, ніж видатки місцевих бюджетів, через значне вилучення
державою доходів, отримують значні трансферти з державного бюджету.
Саме тому сучаснiй податковій системi України необхідне подальше
удосконалення в напрямку не лише зміцнення податкового потенціалу
регіонів, але i вибору оптимального розподілу податкових надходжень мiж
місцевими та державним бюджетом.
Незважаючи на зростання податкових надходжень місцевих
бюджетів,незначною залишається частка надходжень від місцевих податків.У
той же час як місцеві податки утворюють близько 56% прибуткової бази
місцевих органів влади в Німеччині, 48% – в Італії, 58% – у Швейцарії, 55% –
в Австралії, 53% – в Норвегії, 72 % – у США, 49 % – в Японії, 51 % – у
Великобританії, то в Україні частка місцевих податків і зборів у доходах
місцевих бюджетів становить 10,1% у 2018 році. У зв’язку з цим виникає
нагальна потреба реформування місцевих податків, щоб вони стали одним із
найвагоміших джерел доходів у місцевих бюджетах [3].
До основних проблем пов`язаних з формуванням місцевих бюджетів в
Україні належать:
— нестабільність доходної бази;
— недостатнє фінансування з державного бюджету;
— другорядність місцевих податків і зборів у порівнянні із
загальнодержавними;
— наявність місцевих податків, витрати на адміністрування яких
перевищують надходження від них;
— невеликий перелік місцевих податків і зборів порівняно з іншими
країнами;
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— незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів і, як наслідок,
низька їх питома вага в доходах місцевих бюджетів.
Доцільно підкреслити, що основними напрямками подолання проблем,
пов'я заних із формуванням місцевих бюджетів мають бути чітке законодавче
закріплення бюджетних повноважень і відповідальності влади при
формуванні доходної частини місцевих бюджетів, пошук альтернативних
джерел наповнення доходної частини бюджетів фінансовими ресурсами,
формування дохідної частини на підставі об'єктивної оцінки їх податкового
потенціалу та використання стабільних базових показників та нормативних
розрахунків від державних показників до місцевих бюджетів.
Виконання зазначених заходів та врахування досвіду економічно
розвинених країн буде сприяти зміцненню фінансових основ діяльності
органів місцевого самоврядування регіонів України, забезпечить сталий
соціально-економічний розвиток територій, підвищення соціального захисту
та громадян.
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Манченко Яна
Науковий керівник: Абдуллаєва А.Є., к.е.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Як економічна категорія, місцеві бюджети відображають обумовлену
адміністративним поділом і бюджетним устроєм держави сферу економічних
відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і
використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у
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розпорядженні місцевих органів влади і призначених для соціальноекономічного розвитку конкретних регіонів країни.
Місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання
повноважень органів влади місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний
баланс відповідного бюджету.
Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України
(включаючи трансферти, дарунки, гранти) [5, c. 90].
Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові
надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом;
трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими
законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші
обов’язкові платежі.
Таблиця 1 – Динаміка податкових надходжень місцевих бюджетів
України за 2016-2018 роки млрд. грн
№ Податкові
з/п надходження

1.
2.

ПДФО
Акцизний
податок

Роки
2016

2017

Відхилення 2018/2016 р.
2018

Абсолютне

Відносне

54 921

78 971

110 653

55 732

101,48

7 685

11 628

13 156

5 471

71,19

3.

Податок на
прибуток
підприємств

4 277

5 879

6 485

2 208

51,62

4.

Місцеві податки
та збори

27 041

42 261

52 587

25 546

94,47

5.

Плата за землю

1 019

1 082

1 103

84

8,24

6.
7.

Інше
3 276
7 080
17 021
Всього
98 218
146 902 201 005
Джерело складено автором на основі [2].

13 745
102 787

419,57
104,65

Головними за значенням і показником незалежності місцевого
бюджету, найбільшими за розмірами, є податкові надходження до місцевих
бюджетів. Їх динаміка має тенденцію до зростання. Основу податкових
доходів місцевих бюджетів формують наступні податки та збори: податок на
доходи фізичних осіб, плата за землю, екологічний податок, місцеві податки
та збори, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.
Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію
найвагомішого за обсягом джерела прибуткової частини місцевих бюджетів,
незважаючи на переспрямування його значної частки до державного
бюджету.
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Його частина дохідної бази місцевих бюджетів складає майже 50%.
Надходження цього податку за 2016 рік склали 54,9 млрд грн, що на 55 732
млрд грн, або на 101,48%, більше ніж за 2018 рік.
За досліджуваний період плата за землю в Україні має стабільну
зростаючу тенденцію. Сама частка плати за землю в податкових
надходженнях і в доходах місцевих бюджетів коливається, міняючи
тенденцію. У структурі плати за землю щорічно відбуваються зміни за
рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільнішого
зростання надходжень земельного податку.
Нововведенням Податкового кодексу України стало запровадження
екологічного податку, який замінив собою збір за забруднення
навколишнього природного середовища. Цей податок є загальнодержавним,
а отже є обов'язковим для справляння на всій території України. Основна
частина коштів залучених цим податком спрямовується до Державного
бюджету України.
Пріоритетним напрямом посилення дохідної бази місцевих бюджетів є
місцеві податки і збори. Від них до місцевих бюджетів у 2018 р. поступило
понад 52 587 млрд грн, що у 2 рази більше ніж аналогічний показник за
2016 р. Питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих
бюджетів була доволі незначною, проте з 2016 р. почала стрімко рости, і
станом на 2018 рік займала 94,47%.
Запровадження Податкового кодексу України внесло значні корективи
до переліку місцевих податків і зборів. Однак порівняльний аналіз
надходжень цих податків показав незначні коливання, що свідчить про
незмінність ролі місцевих податків і зборів у наповненні прибуткової
частини місцевих бюджетів.
Складання зведених бюджетів покладено на відповідні органи
виконавчої влади. Зведені бюджети не мають правової форми, тобто вони не
розробляються і не затверджуються у формі закону, але їх значення дуже
велике через те, що вони дають цілісну картину грошових коштів,
зосереджених в бюджетах.
Статистичний характер показників зведених бюджетів дозволяє
використовувати їх для: проведення розрахунків з формування грошових
ресурсів для забезпечення виконання функцій і завдань органами державної
влади та місцевого самоврядування; визначення обсягу видатків, що
підлягають фінансуванню з державного й місцевих бюджетів, аналізу та
оцінки ефективності бюджетних витрат; визначення грошових потоків для
встановлення обґрунтованості надання трансфертів [4, c. 123].
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Таблиця 2 – Частка доходів місцевих бюджетів України у доходах
зведеного бюджету України та ВВП за 2016-2018 роки млн. грн.
Роки

Доходи

%
ВВП

Видатки

%
ВВП

652031 32.94 679871,4 34.35
2016
2017 782748,5 32.84 835589,8 35.06
2018 1016788 34.09 1056760 35.43
Джерело складено автором на основі [2].

Кредитування

3057,8
1841,3
2122,1

%
ВВП

0.15
0.08
0.07

Сальдо
(дефіцит
бюджету)

-30898.2
-54682.6
-42093.8

%
ВВП

-1.56%
-2.29%
-1.41%

Проаналізувавши дані таблиці 3 можна зробити висновки, що
найбільша частка доходів місцевих бюджетів була у 2018 році і становили
1 016 788 грн., що складає 34,09% ВВП.
Найбільша частка видатків місцевих бюджетів прослідковується у
2018 році та становить 1056760, що складає 35,43% ВВП.
Найбільше кредитування місцевих бюджетів було у 2016 році і
становило 3 057 800 грн, що складає 0,15% ВВП.
В реалії сьогодення зростання податкових ставок, збільшення
непрямих методів підвищення податкових доходів не здатне задовольнити
потреби місцевих бюджетів, оскільки згідно з нинішнім економічним
становищем країни, є значна частка збиткових або ж малоприбуткових
підприємств, а доходи населення досить низькі. І навіть при збільшенні
доходу населення, відбуватиметься й пропорційне збільшення податкового
навантаження, що в свою чергу ще більш поширить тінізацію економіки
держави. В нинішній системі оподаткування є незначною фіскальна роль
місцевих податків та зборів, місцеві органи незацікавлені в залученні
додаткових фінансових ресурсів та взагалі в них недостатньо законодавчих
підстав щодо запровадження на своїй території власних податків і зборів, що
в свою чергу негативно відбивається на системі оподаткування та
можливості розширення бази доходів до місцевих бюджетів. Головною
метою місцевих органів влади у забезпеченні збільшення податкових доходів
місцевих бюджетів має бути покращення економічних показників розвитку
регіонів, а отже й країни в цілому, за рахунок ефективного управління на
місцях, виходячи із специфіки того чи іншого регіону.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. С.336
2. Ціна держави. URL: http://cost.ua
3. Бюджетний кодекс України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. С.140
4. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України: навч. посіб.
Київ: Наук думка, 2014. С.301
5. М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко. Місцеві фінанси : навч.метод, посіб. Київ : КНЕУ, 2013. С.184
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Соціально-економічний розвиток регіону залежить від дохідної
частини місцевих бюджетів, оскільки тільки за наявності достатнього обсягу
фінансових ресурсів місцеві органи влади зможуть задовольняти потреби
територіальної громади. Доходи місцевих бюджетів виступають основою
фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Питання формування
дохідної частини місцевих бюджетів набуває надзвичайної актуальності в
умовах фіскальної децентралізації.
Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і
культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,
формуються за рахунок:
1) 50% податку з доходів фізичних осіб, що сплачується
(перераховується) на території сіл, селищ, міст районного значення та їх
об’єднань;
2) 15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст
районного значення та їх об’єднань;
3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності та сертифікати, що видаються районними державними
адміністраціями;
4) плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,
що сплачуються (перераховуються) згідно з Законом України «Про податок з
доходів фізичних осіб» районними державними адміністраціями;
5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються
районними державними адміністраціями або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними комісіями [1].
Склад доходів різних рівнів місцевих бюджетів та нормативи
зарахування доходів до відповідних бюджетів визначаються Бюджетним
кодексом:
– доходи загального фонду бюджету міста Києва, бюджетів міст
обласного
значення,
районних
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад;
– доходи загального фонду обласних бюджетів;
– доходи загального фонду бюджетів міст районного значення,
сільських, селищних бюджетів;
– надходження спеціального фонду місцевих бюджетів;
– бюджет розвитку місцевих бюджетів [3].
Види міжбюджетних трансфертів визначені у статтях 96 та 97
Бюджетного кодексу. Напрями та особливості використання окремих видів
субвенцій встановлені статтями 102-105 Бюджетного кодексу [3].
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Таблиця 1 – Доходи місцевих бюджетів за 2016-2018 роки, млн. грн
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Доходи
Податкові
надходжння
Неподаткові
надходження

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Абсолютне
відхилення
2018/2016 р.

Відносне
відхилення
2018/2016 р.

98 218

146 902

201 005

102 787

104,65

20 148

21 757

25 969

5 821

28,89

Інше
2 114
1 986
2 517
Міжбюджетні
трансферти
173 980
195 395
229 491
Джерело складено автором на основі [2].

403

19,06

55 511

31,91

Проаналізувавши доходити місцевих бюджетів за 2016-2018 роки
(табл. 1) можна зробити висновки, що доходи місцевих бюджетів за 2018 рік
в порівнянні з 2016 роком збільшились на 164 522 млн. грн, що на 55% у
2018 році більше ніж у 2016 році. Це зумовлено збільшенням видаткової
частини місцевих бюджетів та ростом інфляції.
Головними за значенням і показником незалежності місцевого
бюджету, найбільшими за розмірами, є податкові надходження до місцевих
бюджетів. Їх динаміка має тенденцію до зростання. Основу податкових
доходів місцевих бюджетів формують наступні податки та збори: податок на
доходи фізичних осіб, плата за землю, екологічний податок, місцеві податки
та збори, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.
Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію
найвагомішого за обсягом джерела прибуткової частини місцевих бюджетів,
незважаючи на переспрямування його значної частки до державного
бюджету. Його частина дохідної бази місцевих бюджетів складає 45,6%.
Надходження цього податку за 2016 рік склали 54,9 млрд грн, що на 55 732
млрд грн, або на 101,48%, більше ніж за 2018 рік (табл. 2.2) .
За досліджуваний період плата за землю в Україні має стабільну
зростаючу тенденцію. Сама частка плати за землю в податкових
надходженнях і в доходах місцевих бюджетів коливається, міняючи
тенденцію. У структурі плати за землю щорічно відбуваються зміни за
рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільнішого
зростання надходжень земельного податку.
Нововведенням Податкового кодексу України стало запровадження
екологічного податку, який замінив собою збір за забруднення
навколишнього природного середовища. Цей податок є загальнодержавним,
а отже є обов'язковим для справляння на всій території України. Основна
частина коштів залучених цим податком спрямовується до Державного
бюджету України.
Пріоритетним напрямом посилення дохідної бази місцевих бюджетів є
місцеві податки і збори. Від них до місцевих бюджетів у 2018 р. поступило
понад 52 587 млрд грн, що у 2 рази більше ніж аналогічний показник
за 2016 р.
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Питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих
бюджетів була доволі незначною, проте з 2016 р. почала стрімко рости, і
станом на 2018 рік займала 94,47%.
Основним джерелом формування бюджетів різних рівнів є розподіл
державних податків і зборів та закріплення їхніх конкретних видів за
державним та місцевими бюджетами на тривалий час. Це не тільки
забезпечує самостійність бюджетів, але й активізує роль їх у проведенні
державної політики, дає можливість суб’єктам місцевого самоврядування без
втручання центральних органів влади формувати власні фінансові ресурси та
складати довгострокові перспективні прогнози соціально-економічного
розвитку місцевих бюджетів. Завдяки передачі всіх повноважень, щодо
акумулювання та розподілу податкових надходжень місцевим органам влади,
дохідна база місцевих бюджетів була б значно кращою і це б дало змогу для
покращення функціонування окремих регіонів.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями.
/Електронний ресурс/. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua
2. Ціна держави. /Електронний ресурс/. – Режим доступу: http://cost.ua
3. Бюджетний кодекс України. /Електронний ресурс/. Режим доступу:
http://zakon. rada.gov.ua
Маріяш Аліна
Науковий керівник: Демченко О.П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Фінансові показники виступають критерієм успішності управління та
ефективної діяльності банку, що, головним чином, пов’язано з отриманням
прибутку.
Зростання прибутку необхідне для створення резервних фондів,
скорочення витрат, зростання якості послуг та задоволення матеріальних
потреб банку.
На сучасному етапі досить велика кількість банків зіткнулися із
проблемою від’ємних фінансових показників: банки отримують збитки
замість прибутку.
Досить важливою і актуальною на сьогодні є проблема створення
фінансових результатів, їх аналізу, які мають на меті забезпечення
ефективної банківської діяльності.
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Таблиця 1 – Основні фінансові показники діяльності банків
Показники

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Активи банку
1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385 1 256 299 1 136 358
млн. грн.
Власні кошти банку
192598,9 148062,6
94913,9
103549,2 123567,8 163626,7
млн. грн.
Обсяг кредитів
694 381
713 974 554 637
наданих банком млн.
799 227 946 873 610 836
539 726 394
045
266
262
грн.
Рентабельність
0,12
-4,07
-5,46
-12,6
-1,94
0,31
активів, %
Вкладення банків в
963 40
138 287
168 928
198 84
352 357
425 791
цінні папери, млн. грн.
Норматив миттєвої
60,79
55,55
69,26
56,99
57,13
78,73
ліквідності, %
Норматив поточної
79,09
80,86
79,91
79,98
102,14
108,08
ліквідності, %
Норматив короткострокової ліквідності,
90,28
89,11
86,14
92,87
92,09
98,37
%
*Джерело: обраховано автором на основі [1; 3; 5; 6]

Проаналізувавши основні фінансові показники діяльності банків, можна
зробити висновок про зменшення їх ефективної діяльності, адже обсяг
активів та власний капітал банків з 2015 р. по 2018 р. помітно зменшився. Це
свідчить про те, що на фінансовому ринку України роль банків як фінансових
посередників послаблюється.
Велике значення в діяльності банку має кредитний портфель, а його
збалансованість та дохідність впливає на роботу банку в цілому.
Проаналізувавши показники кредитного портфеля банку, можна зазначити
про його збільшення з 2013 р. по 2015 р., а з 2015 р. по 2018 р. обсяг наданих
кредитів банком зменшувався. Це пов’язано із кризовими явищами
банківської системи та зменшення кількості банків в Україні.
Зменшення обсягу наданих кредитів призвело до зниження
рентабельності. Рентабельність показує відношення прибутку до витрат,
показуючи ефективність роботи банку. Показники рентабельності активів з
2014 р. по 2017 р. мають від’ємні значення та відображають негативну
тенденцію до зниження. Банки отримуюють збитки, внаслідок чого
погіршується їх фінансова стійкість та ефективна діяльність. [2]
Не зважаючи на зменшення обсягів кредитів, наданих банком у 2014 р. –
2018 р., позитивну тенденцію до зростання мають вкладення в цінні папери.
Це свідчить про те, що інтерес банків до вкладень в цінні папери зростає,
частка цих вкладень залишається низькою, показуючи недостатньо високий
розвиток фондового ринку та зважену політику банків.
При зменшенні ризику кредитного портфеля, а відповідно і збільшенні
його якості, буде зростати рівень ліквідності, а зростання кредитного ризику
є причиною появи ризику ліквідності. На сьогодні важливою є проблема
підвищеної ліквідності, і як наслідок – зниження прибутковості.
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Починаючи з 2014 року, було ліквідовано 92 банки, а станом на
01.01.2018 р. відсоток «непрацюючих» кредитів становив 55% від загального
обсягу. НБУ установлює нормативи ліквідності, для контролю за ліквідністю
банків. Норматив миттєвої ліквідності показує те, наскільки швидко можуть
бути погашенні короткострокові зобов’язання високоліквідними активами.
Норматив поточної ліквідності призначений для визначення
збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку, а
норматив короткострокової ліквідності встановлюється з метою контролю за
здатністю комерційного банку за рахунок ліквідних активів виконувати
короткострокові зобов’язання. В 2013 р. – 2018 р. показники нормативу
миттєвої ліквідності знаходиться у межах норми.
Норматив поточної ліквідності має негативну тенденцію до зниження,
але залишається у межах допустимого рівня. Аналіз показників
короткострокової ліквідності свідчить про те, що всі роки залишаються у
межах достатнього рівня. [4]
Позитивний фінансовий результат банківська система України мала
лише у 2013 р. – було отримано невеликий прибуток. В 2014 р. почалася
банківська криза, яка до сьогодні не є повністю подоланою. Найбільшого
збитку банківська система України зазнала в 2016 р. і його загальна сума
становила 159,3 млрд. грн.. У 2017 р. вона також отримала збиток, але він
помітно скоротився в порівнянні з 2016 р. і становив 24,4 млрд. грн..
Більшість банків вже дійшли до висновку, що для підвищення
рентабельності потрібно збільшувати непроцентні доходи, впроваджуючи
нові послуги або здійснюючи позабалансові операції.
Таким чином можливо зменшити збитки та отримати прибуток. Але
головною метою залишається відновлення кредитно-інвестиційної
діяльності, збільшення обсягів кредитування без ризику неповернення
кредитів. Це
можливо лише за умов відповідної грошово-кредитної
політики, яка дозволить суб’єктам господарювання користуватися
банківськими кредитами.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Державний борг вважається об’єктивним економічним явищем, яке
обумовлене надходженнями держави додаткових фінансових ресурсів на
відповідних умовах кредитування для того, щоб забезпечити виконання
функцій і завдань, які покладені на неї. Дефіцит державного бюджету,
залучення й отримання позик для його покриття стали наслідком того, що
сформувався державний борг в Україні.
Процес зростання заборгованостей України спостерігається протягом
вже багатьох років, її супроводжують значні валютні ризики зовнішньої
заборгованості, нестабільна ситуація з рефінансуванням боргів які
утворилися за попередні роки, а також зовнішній та внутрішній тиск
боргових виплат на державні фінанси. Так, як державні запозичення
відображаються як один із найдієвіших засобів розв’язання бюджетних
проблем та пришвидшення темпів соціально- економічного розвитку країни,
то лише зміни у борговій політиці можуть покращити фінансову стабільність
та рівень боргової безпеки, що супроводжуватиметься економічній
потужності країни.
Зменшення критичного впливу у фінансовій сфері на соціальноекономічний розвиток країни великою мірою досягається зваженою
бюджетно-податковою, грошово-кредитною, валютно-курсовою та борговою
політикою, головними складовими яких є проведення ефективного
прогнозування, необхідність аналізу та оцінки боргових ризиків та вміння
управляти ними.
У зв’язку з тим що Україна взяла як стратегічну мету вступити до
Європейського Союзу, то з цієї точки зору важливим елементом вважається
запозичення кращого міжнародного досвіду модернізації політики управління
державним боргом, у тому числі одержання можливостей для сплати
державного боргу, що з плином часу може призвести до покращення фінансової
системи та підвищення економічного зростання в багатьох країнах.
Головне значення ролі державного боргу, а також джерел його сплати у
економіці держави зумовило начну увагу дослідників до різноманітних його
аспектів.
Серед західних економістів важливий внесок в дослідження цієї
проблеми зробили: Р. Дж. Барро, Дж. Б’юкенен, А. Лернер, Р. Масгрейв,
Дж. Стігліц [1, c. 45]. Різні аспекти даного питання були детально висвітлені
у
наукових
працях
вітчизняних
вчених-фінансистів,
а
саме:
О. І. Барановського, Т. П. Вахненко, О. Д. Василика, А. С. Гальчинського,
М. І. Савлука, В. М. Федосова та багато інших.
Державний борг відображається невід’ємним макроекономічним
важелем у процесі регулювання економічної ситуації в державі, він дає змогу
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реформувати застарілу економічну стратегію, залучити кошти для з’ясування
нагальних економічних питань та реалізувати різноманітні проекти.
Саме тому, державний борг, не лише у країнах з перехідною
економікою, але й у високорозвинених має свої причини існування.
Проте накопичення державного боргу має негативну сторону, адже
величина цього показника значно підвищує витрати на обслуговування
державного боргу, зменшує фінансову стабільність та підриває економічну
безпеку держави.
Збільшення державного боргу вважається складним та неоднозначним
явищем, яке супроводжується цілою низкою факторів, які в кожному куточку
світу мають свої особливості [5, c. 409].
Головними причинами виникнення і зростання в Україні державного
боргу є:
1) підвищення кількості державних видатків без зростання державних
доходів;
2) рівномірні, циклічні спади та автоматичні стабілізатори економіки;
3) зменшення податків для стимулювання економіки без відповідного
корегування (зменшення) державних витрат;
4) значне зростання державних видатків напередодні виборів з метою
завоювання популярності виборців та збереження влади;
5) хронічний дефіцит Державного бюджету;
6) перевищення темпів зростання державних видатків над темпами
зростання державних доходів;
7) інші.
Після дослідження теоретичного та практичного значення державного
боргу України, причин виникнення та тенденцій зростання, виділимо основні
проблеми управління державним боргом (рис. 1.)
Основні проблеми управління державним боргом

Відсутність єдності та
цілісності законодавчого
забезпечення управління
боргом

Недостатність залучення
коштів для інноваційного та
інвестиційного розвитку

Дефіцит державного та місцевих
бюджетів

Застій у розвитку внутрішнього
ринку капіталу

Нагальна потреба в досягненні боргової
безпеки України та відсутність
програми управління державним
боргом

Зростання бюджетних видатків на
обслуговування зовнішнього боргу
внаслідок знецінення національної
валюти

Рисунок 1 – Основні проблеми управління державним боргом України
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Проблема управління державним боргом базується на збалансуванні
співвідношення між інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і
зовнішніми запозиченнями, забезпеченні платоспроможності держави та
пошуку реальних джерел фінансування. Саме тому, дієве обслуговування та
управління державним боргом, трансформація державних запозичень на
інструмент пришвидшення соціально-економічного розвитку країни є одним
з найважливіших завдань фінансової політики держави.
Отже, в сучасному світі в Україні необхідно створювати
цілеспрямовану боргову стратегію, яка була б повністю направлена на стійке
та стрімке економічне зростання, забезпечення потрібних темпів приросту
ВВП та повної зайнятості населення, стримування інфляційних процесів,
фінансування різноманітних соціальних програм, формування достатніх
обсягів кредитних ресурсів для цілковитого розвитку підприємницької
діяльності, залучення необхідних обсягів іноземних інвестицій та багато
інших функцій необхідних нашій країні [2, c. 15]. Ця стратегія як в
широкому, так і у вузькому розумінні, потребує від держави системного
підходу та визначає багатоплановий характер управління (регулювання)
державної заборгованості. В умовах необхідності структурних змін в
економіці країни, державні запозичення мають бути спрямовані на
інвестиційну діяльність в пріоритетні галузі економіки і зменшення частки
споживання для досягнення окупності взятих державою зобов’язань.
Покриття боргу повинно здійснюватись в основному не за рахунок зростання
податкового тягаря, а за рахунок економічного зростання країни в
загальному.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Розвиток національної економіки, сучасний стан соціального та
економічного рівня життя в Україні, насамперед, пов’язані із безпекою усіх
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сфер життєдіяльності держави. В свою чергу, економічна та фінансова
безпеки держави пов’язані з високими ризиками та загрозами у податковій
системі, оскільки саме вона забезпечує фінансовими ресурсами практично всі
складові економічної безпеки. Саме тому актуальність дослідження
податкової системи як основи економічної та фінансової безпеки держави
має важливе значення для забезпечення сталого економічного розвитку.
Необхідно зазначити, що поняття «безпека» пояснюється як стан
захищеності від несприятливих, небажаних і шкідливих для нормального
функціонування тієї чи іншої системи, її прогресивного розвитку загроз та їх
можливих наслідків [1]. В свою чергу, під економічною безпекою розуміють
стан економіки, при якому забезпечується досить високе і стійке економічне
зростання, ефективне задоволення економічних потреб, контроль держави за
рухом і використанням національних ресурсів, захист економічних інтересів
країни на національному і міжнародному рівнях. Економічна безпека є
складовою частиною національної безпеки, її фундаментом і матеріальною
основою. Об’єктом економічної безпеки виступає як вся економічна система
в цілому, так і її складові елементи. Натомість фінансова безпека – це
захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях
фінансових відносин, забезпеченість домашніх господарств, підприємств,
організацій і установ, галузей, секторів економіки держави фінансовими
ресурсами.
В системі економічної безпеки податкам належить основне місце,
оскільки вони не тільки забезпечують фінансовими ресурсами практично всі
складові економічної безпеки, а й виступають інструментом впливу на
економічні і соціальні процеси та фактором зворотного зв’язку і залежності
функціонування держави від платників податків [2]. Протягом всього
існування незалежної держави, Україна постійно здійснює реформування
податкової системи, намагаючись досягти гармонізації відносин між
господарюючими суб’єктами, фізичними особами – платниками податків та
державою. Однак негативні процеси, що відбуваються в економіці країни,
вказують на недостатню ефективність податкової політики держави, що
становить загрозу фінансовій та економічній безпеці держави. Дослідження
науковців вказують, що основними загрозами податковій безпеці України є:
значне податкове навантаження, низький рівень податкової культури,
ухилення від сплати податків, припинення діяльності господарюючими
суб’єктами, значні розміри та збільшення податкового боргу, виведення
національного капіталу за кордон, зниження інвестиційної активності,
відсутність довіри до уряду тощо [3]. Необхідно зазначити, що бюджетна
сфера в країні також потребує системної фіскальної консолідації, яка може
бути забезпечена реалістичними структурними реформами.
Для досягнення економічної стабільності країні необхідно забезпечити
підвищення її конкурентоспроможності. Однак, для цього є серйозні
перешкоди, адже структура української економіки є головним чином
сировинна, що створює надзвичайну залежність від зовнішніх впливів. В
свою чергу, українським підприємствам потрібно здійснювати модернізацію
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та удосконалювати своє виробництво і суттєво покращувати якість продукції
для досягнення рівнів міжнародних стандартів. Тобто, держава повинна
сприяти розвитку інновацій та технологій для підвищення стійкості
економіки. Отже, податкова система як основа економічної та фінансової
безпеки, – це можливість зберегти суб’єктами господарювання результати
своє діяльності, адже ці результати формуються під впливом зовнішніх та
внутрішніх загроз і підлягають ризикам. Держава повинна мінімізувати
податкові ризики, так як суб’єкти господарювання виступають найбільшим
джерелом податкових платежів та функціонують до тих пір, доки можуть
кількісно виміряти і співвіднести втрати від виникнення ризику із
результатами господарської діяльності. Неефективність податкової політики
може призвести до згортання суб’єктами господарювання власного бізнесу
або його переходу в тіньовий сектор економіки і як наслідок –
недоотримання державою податкових платежів до бюджетів різних рівнів.
Таким чином, підвищення ефективності податкової системи позитивно
вплине на економічну та фінансову безпеки. Так, у соціальній сфері буде
забезпечене збереження робочих місць, в економічній сфері – фінансова
стійкість та платоспроможність підприємств, в бюджетний сфері – виконання
суб’єктами господарювання своїх податкових зобов’язань перед бюджетом.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ
економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу
держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічних
і суспільних інтересів. Податки, як і вся податкова система, є потужним
інструментом управління економікою в умовах ринку.
Сучасна
податкова
система
характеризується
надзвичайною
витонченістю форм і методів оподаткування і винятковим різноманіттям
застосовуваних податків (в окремих країнах існує близько ста і більше різних
видів податків).
Залежно від місця формування джерела виплати податків останні
поділяються на прямі і непрямі.
273

Особливу роль в системі оподаткування відіграють непрямі податки, що
володіють високими фіскальними можливостями, і які характеризуються
завуальованим механізмом вилучення.
Відомий український вчений Микола Кучерявенко серед особливостей
непрямих податків виділяє такі :
- розірвання формального та реального платників податків;
- непрямі податки входять як елемент в ціну реалізації товару;
- непрямі податки диференціюють складові податкового обов'язку,
розподіляючи їх між формальними і реальними платниками;
- об'єктом оподаткування при непрямому оподаткуванні виступає
вартість обороту;
- законодавчо закріплено підстави перекладання податку зреального
платника на формального;
-поєднання індикативних та фактичних способів визначення об'єкта
оподаткування і форм [3,с.725].
В Україні використовуються три види непрямих податків : податок на
додану вартість (ПДВ), акцизний податок та мито.
Спочатку дослідимо сутність та значення податку на додану вартість.
Податок на додану вартість - це вид податку, який нараховується не на
загальну суму вартість товару, а на її збільшення на кожному наступному
етапі у загального ланцюжку продажів і виробництва. ПДВ відіграє важливу
роль у досягненні своєї основної мети – надання безкоштовного руху
товарів, послуг, праці та капіталу. У кінцевому рахунку, різниця між
виручкою від продаж товарів і послуг і кількість сировини отриманих
матеріалів, напівфабрикатів і послуг від постачальників підлягає
оподаткуванню.
. Акцизний податок - це різновид непрямих податків, яким обкладаються
високорентабельні і монопольні товари, який включається в ціну товару і
платниками якого виступають кінцеві споживачі товару, на який
нараховується акциз.
В останіх роках було внесено ряд змін до законодавства про акцизне
оподаткування на гармонізацію ставок акцизного податку, атакож на зміну
алкоголю і акцизне оподаткування
тютюну. Це
дозволило державі
посилити контроль за сплатою податків. Акцизні податки відіграють дуже
важливу роль у наповненні бюджетів.
Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до
бюджету податку з підакцизних товарів , що виробляються на території
України , здійснюється контролюючими органами [4].
Мито - обов'язковий внесок, що стягується державою при переміщенні
товарів через його митний кордон і є невід'ємною умовою такого
переміщення. Цей податок, як і акцизний податок, включається в ціни
товарів сплачується за рахунок покупця, його ставки диференційовані за
групами товарів, перемін яких значно ширший, ніж перемін підакцизних
товарів [2, с.121-123].
274

Найбільший вплив мито має на внутрішні ціни в країні. У випадку
знецінення національної валюти застосування мита є доцільним за наявності
цінової конкуренції для національних виробників. При раціональному
застосуванні мито дає змогу регулювати транскордонні потоки, ефективно
впливали на внутрішню цінову політику країни.
Основною метою української податкової системи була визначена, перш
за все, ліквідація дефіциту бюджету. Це визначалося не тільки переважанням
монетаристського підходу до її побудови в його однобічному розумінні без
урахування конкретних українських умов, а й вимогами міжнародних
фінансово-кредитних організацій, які для надання кредитів поставили
умови – стабілізація національної валюти і скорочення бюджетного дефіциту
[5, с.495].
Відомий економіст і статистик Іван Іванович Янжул відзначав, що у
непрямих податків є ряд великих недоліків:
1) призводять до нерівномірності в оподаткуванні, оскільки в них гірше,
ніж в прямих, враховується здатність платника заплатити їх;
2) суперечать принципу оподаткування А. Сміта, згідно з яким за
можливості все стягується з народу має йти в державну казну;
3) надходження від непрямих податків можуть істотно коливатися з
періоду в період, в зв'язку з чим дана категорія податків представляється
складно прогнозованою для цілей формування і затвердження бюджету на
наступні періоди .
Останній недолік можна чітко простежити на прикладі України, в якій
коливання надходжень від непрямих податків в 2004-2011 рр. досягали 30% .
Крім того, з появою і поширенням у світі ПДВ стало очевидно, що
особливості адміністрування даного податку, різноманітність його ставок,
пільги з цього податку призводять до масштабних спроб ухилитися від його
сплати, що негативно відбивається на доходи бюджету країн.
Податкова реформа як основа для забезпечення економічного зростання
і розширення дохідної частини державного бюджету, повинна бути
спрямована на:
 посилення справедливості податкової системи за рахунок
вирівнювання умов оподаткування для всіх платників податків , перш за все
за рахунок скасування наявних необґрунтованих пільг і неефективних
податків;
 ослаблення загального податкового тягаря на законослухняних
платників податків шляхом більш рівномірного розподілу податкового
навантаження на всіх платників податків і полегшення податкового
навантаження на фонд оплати праці;
 посилення стимулюючої функції податків як інструменту розширення
виробництва і зростання інвестиційної активності;
 спрощення податкової системи за рахунок скорочення загального
числа податків і зборів, уніфікації діючих режимів обчислення і сплати
податків та зборів.
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IНТЕРНЕТ – БAНКIНГ: ПРОБЛЕМИ I ПЕРСПЕКТИВИ
В сучaсних умовaх розвитку iнформaцiйного суспiльствa IT-технологiї
економiки.
Для
зaбезпечення
проникaють
у
всi
сфери
конкурентоспроможностi тa розширення клiєнтської бaзи бaнки тaкож
aктивно використовують iнтернет-технологiї тa iнформaцiйнi зaсоби.
Iнтернет-бaнкiнг є зaсобом ефективного i швидкого здiйснення бaнкiвських
оперaцiй, дозволяє знижувaти собiвaртiсть бaнкiвських послуг i пiдвищувaти
ефективнiсть обслуговувaння їх клiєнтiв, що безпосередньо впливaє нa
фiнaнсовий результaт дiяльностi.
Iнтернет-бaнкiнг – це достaтньо новий нaпрям дiяльностi бaнкiвських
устaнов Укрaїни. В дaному дослiдженнi пiд поняттям Iнтернет-бaнкiнг
розумiється один iз видiв дистaнцiйного бaнкiвського обслуговувaння,
зaвдяки якому доступ до рaхункiв тa оперaцiй зa рaхункaми зaбезпечується в
будь-який чaс тa з будь-якого комп’ютерa, який пiдключений до Iнтернету, a
тaкож який мaє стaндaртний брaузер [1].
Для клiєнтiв бaнку що iнтернет-бaнкiнг – це метод дистaнцiйного
упрaвлiння влaсним бaнкiвським рaхунком зa допомогою мережi Iнтернет без
використaння спецiaлiзовaного прогрaмного зaбезпечення тa необхiдностi
особистої фiзичної присутностi у вiддiленнi бaнкiвської устaнови.
Досвiд зaрубiжних крaїн зaсвiдчує, що iнтернет-бaнкiнг є
нaйпоширенiшою послугою системи електроного бaнкiнгу, якa окрiм
iнтернет-бaнкiнгa, включaє iнтернет-трейдинг, iнтеренет-стрaхувaння (рис.
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1):
Електронний
бaнкiнг
Iнтернетбaнкiнг

Iнтернетстрaхувaння

Iнтернеттрейдинг

Рисунок 1 – Види електронного-бaнкiнгу.
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Зaмовлення їжi, купiвля
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кaртaми

Оплaтa комп’ютерних iгор
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+
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+
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+
+
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+
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Джерело: системaтизовaно aвтором нa основi [4,5,6].

Купiвля квиткiв нa
розвaжaльнi зaходи

Купiвля квиткiв нa
трaнспорт

Поповнення мобiльного
телефону

Оформлення стрaхового
полiсу

Обмiн вaлюти

Комунaльнi плaтежi

Перекaз коштiв

Погaшення кредиту

Бaнк

Оформлення депозиту

Нaйменувaння
послуги

Перегляд виписок зa
рaхункaми

Iнтернет-бaнкiнг – нaдaння клiєнтaм можливостей
електронного
упрaвлiння своїми рaхункaми через Internet. Iнтернет-трейдинг – нaдaння
фiнaнсовими iнститутaми клiєнтaм можливостi ефективного оперувaння
своїми коштaми тa цiнними пaперaми нa глобaльних вaлютних i
фондових ринкaх зaвдяки можливостям Internet. Iнтернет-стрaхувaння –
зaбезпечення процесу оформлення, оплaти тa придбaння стрaхових полiсiв
i отримaння стрaхових премiй iз використaнням можливостей мережi
Internet. Системи, що виконують функцiї Iнтернет-бaнкiнг, стaновлять
окрему групу серед систем електронних бaнкiвських послуг [2].
Iнтернет-бaнкiнг, зaбезпечує бaнкaм нaдaння нaступних видiв iнтернетпослуг, зокремa, перевiркa зaлишкiв зa рaхункaми, грошовi перекaзи в
Укрaїнi i зa кордон, отримaння виписок зa рaхункaми i оплaтa рaхункiв,
оформлення депозиту, конвертaцiя вaлюти, зaмовлення додaткових
плaтiжних кaрток (тaбл. 1).
Тaблиця 1 – Перелiк послуг iнтернет-бaнкiнгу, що пропонують
нaйбiльшi бaнки Укрaїни

+

+

+

+

+
+

Основним провaйдером iнтернет-послуг в Укрaїнi є «ПривaтБaнк».Тaкi
лiдируючi позицiї бaгaто в чому можнa пояснити добре розвиненою
iнфрaструктурою їх обслуговувaння [3]. З метою виявлення суперечливих
aспектiв iнтернет-бaнкiнгу доцiльним буде проведення SWОТ-aнaлiзу,
результaти якого дaють змогу розширити уявлення про цю форму
обслуговувaння i зробити вiдповiднi висновки щодо можливостi тa
перспектив його впровaдження (тaбл. 2).
Тaблиця 2 – SWОТ-aнaлiз iнтернет-бaнкiнгу
Перевaги
– мiнiмiзaцiя витрaт нa обслуговувaння
(зменшення собiвaртостi послуг);
– економiя чaсу;
– зручнiсть тa оперaтивнiсть;
– доступнiсть;
– контрольовaнiсть.

Недолiки
– вiдсутнiсть можливостi «живого»
спiлкувaння з клiєнтом;
– необхiднiсть додaткових витрaт нa
пiдтримку плaтформи;
– нaявнiсть помилок в роботi системи,
що можуть призвести до втрaти коштiв;
– можливiсть шaхрaйських дiй.

Можливостi
– впровaдження результaтiв розвитку
iнформaцiйних;
– розширення перелiку послуг;
– технологiй для крaщої взaємодiї з
клiєнтaми;
– зaлучення нових iнвесторiв;
– новi нaпрями розвитку бaнкiвських
послуг;
– пiдвищення комп’ютерної грaмотностi
нaселення.

Зaгрози
– порушення бaнкiвської тaємницi
внaслiдок;
– несaнкцiоновaного доступу;
– звiльнення прaцiвникiв внaслiдок
зменшення потреби в робочих мiсцях;
– втрaтa чaстини клiєнтiв, що вiддaють
перевaгу трaдицiйному обслуговувaнню;
– можливiсть втрaти дaних через
кiберaтaки.

Результaти SWОТ-aнaлiзу демонструють нaявнiсть знaчних перевaг тa
широких можливостей, пов’язaних з розвитком цiєї технологiї. Зокремa, до
основних перевaг iнтернет-бaнкiнгу можнa вiднести збiльшення рейтингу
бaнкiвських устaнов, зaлучення нових клiєнтiв зaвдяки розширенню меж
ринку збуту послуг, появу додaткових можливостей зaлучення фiнaнсових
ресурсiв тощо. Водночaс системa iнтернет-бaнкiнгу вимaгaє знaчних
фiнaнсових, людських, iнтелектуaльних витрaт нa її розробку, впровaдження
тa постiйну пiдтримку, що робить можливим її повноцiнне використaння.
Отже, використaння iнтернет-бaнкiнгу нa укрaїнському ринку
бaнкiвських послуг aктивiзується з кожним роком, створюючи конкуренцiю
трaдицiйному бaнк обслуговувaнню. Особливо aктуaльним тa зручним вiн є
для клiєнтiв бaнкiв молодiжної тa середньої вiкових кaтегорiй, якi вже звикли
до використaння дистaнцiйних iнтернет послуг мaйже в усiх сферaх
життєдiяльностi. Слiд зaзнaчити, що використaння системи iнтернет-бaнкiнгу
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як окремо, тaк i рaзом з трaдицiйними способaми обслуговувaння клiєнтiв
бaнкiв мaє явнi перевaги, якi виявляються з позицiї зaцiкaвленостi рiзних
груп бaнкiвських стейк холдерiв.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Ефективне використання контролю в управлінні державними
фінансовими ресурсами сприяє створенню необхідних передумов для
здійснення в Україні дієвої економічної політики. Державний фінансовий
контроль (далі – ДФК) є одним із основних засобів здійснення фінансовоправової політики, який виступає важелем фінансового механізму.
Нормативно-правова база відіграє важливу роль у розвитку ДФК, тому вона
завжди потребує удосконалення, щоб як наслідок , не виникало чисельних
порушень.
Значного внеску в аналіз правових аспектів розвитку державного
фінансового контролю, внесли такі юристи: Гуцаленко Л. В., Савченко Л. А.,
Чуль О.М., Шевченко Н.В. та інші.
Метою дослідження є розкриття правових аспектів, що стимулюють до
розвитку фінансового контролю в Україні та знаходження шляхів їх
вирішення.
На сучасному етапі розвитку Державний внутрішній фінансовий
контроль ( далі – ДВФК ) в органах державної влади України функціонують
окремі елементи системи внутрішнього контролю. Однак, відповідно до
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статті 26 Бюджетного кодексу [1] та Методичних рекомендацій з організації
внутрішнього контролю в окремих державних органах [3], не створено єдиної
комплексної системи внутрішнього контролю, а там, де створено, вона не
функціонує як цілісний та якісний процес.
Частиною другою статті 5 Закону України “Про адміністративні
послуги” встановлено, що види адміністративних послуг визначаються
виключно законом. Відсутність такого законодавчого визначення для
Держаудитслужби позбавляє її можливості виконувати визначені для служби
функції в частині надання адміністративних послуг та надавати суб'єктам
господарювання допомогу в підвищенні ефективності їх діяльності.
Проект концепції реалізації державної політики у сфері реформування
системи державного внутрішнього контролю на період до 2020 року [2]
визначено основні проблеми, що потребують розв'язання для забезпечення
якості функціонування системи державних фінансів системи загалом та
розвитку системи ДВФК.
До таких проблем реформування системи державного внутрішнього
фінансового контролю належать:
1. неефективність реалізації функції внутрішнього контрольного аудиту
окремих децентралізованих підрозділів внутрішнього аудиту;
2. недостатність нормативно-правого та інформаційно-методичного
забезпечення ДВФК;
3. неефективна реалізація функції фінансового управління і контролю
(ФУК) у практиці органів державної та місцевої влади;
4. відсутність дієвого механізму реалізації принципу управлінської
підзвітності керівників державних органів влади та державного сектору
економіки;
5. низький рівень організації та функціонування внутрішнього контролю
та внутрішнього аудиту;
6. обмеженість доступу до інформаційних ресурсів;
7. поєднання функції аудиту та інспектування в одному державному
органі.
В лютому 2017 Кабінетом Міністрів України ухвалено Cтратегію
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 рр.
[4], в якій окрему роль відведено державному фінансовому контролю та
визначено завдання (рис.1).
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Стратегія реформування системи управління державним фінансовим контролем
(завдання державного фінансового контролю)

для системи
внутрішнього контролю

- посилення
ефективності
внутрішнього аудиту;
- впровадження
внутрішнього
контролю узгоджено з
реформою
державного
управління

для державного
фінансово контролю

- проведення
спеціалізованих
аудитів (ІТ, державні
закупівлі);
- підвищення
ефективності
фінансового
інспектування

для зовнішнього фінансового
контролю

- стратегічний план розвитку
Рахункової палати (РПУ) для
реалізації розширеного мандату;
- підвищення ефективності аудиту
відповідно до міжнародних
стандартів;
- посилення моніторингу виконання
рекомендацій за результатами
аудиту;
- покращення співпраці та
координації між РПУ та Верховною
Радою

Рисунок 1 – Завдання державного фінансового контролю України
відповідно до Cтратегії реформування системи управління державними
фінансами
Таким чином, в правовому полі Держаудиту слід створити окремий
підрозділ, який би надавав бюджетні консультації органів місцевого
самоврядування, що є учасниками бюджетних правовідносин та
удосконалити
розбудову
інституційного
потенціалу
органів
Держаудитслужби.
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ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних економічних умовах розвитку, гостро постає питання
онoвлeння мaтерiaльної бaзи тa мoдернiзації, розширення оснoвних фондiв
вiтчизняних пiдприємств, що, у свою чергу, актуалізує пoшук методiв, щo
сприяли б цьoму прoцесові. Oдним з ефeктивних методів може стати лiзинг,
зoкрема банкiвський, оскільки банки є тими фінансовими посередниками,
обсяг кредитних ресурсів яких дозволяє здiйснювати успiшне провeдення
лiзингових операцiй.
Банківський лізинг – це лізингова операція, зa якoю лізингодавцем
виступaє банк, щo закуповує нa зaмовлення лізингоодержувача обладнання і
здає йому в оренду нa лізингових зaсадах (устаткування, транспортні засоби).
Для бaнківських устaнов надaння лiзингових пoслуг – довoлі бeзпечна
опeрація, aдже вoна бaзується нa принципaх цільoвого використaння крeдиту
тa йoго зaбезпечення лiквідною заставою [1].
Основні переваги лізингу в сучасних умовах полягають у [2; 3]:
- забезпеченні доступу до об’єкта лізингу;
- від лізингоодержувача не вимагається додаткових застав;
- здатності оновити обладнання та розширити основні фонди, при цьому
не використовуючи власні ресурси;
- розширенні кола банківських операцій, росту числа клієнтів і,
відповідно, збільшенні одержуваних доходів;
- лізингоодержувач зменшує податок на прибуток, здійснюючи платежі
по лізингу, які відносяться на витрати підприємства;
- спрощенні нарахування й обліку відсотків за кредитами у процесі
довгострокового кредитування, тому що під час здiйснення лiзингових
опeрацій банк зарaховує нa свiй рaхунок орeндну плaту нa визнaчену дaту.
Окрім переваг, існують фактори, що обмежують розвиток лізингових
операцій, зокрема [4]:
- нестaча висoкокваліфікoваних кaдрів, щo спeціалiзуються нa
бaнківському лізингу;
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- складнa оргaнізація лiзингової угoди, яка потребує великої кількості
учасників;
- нaуково-тeхнічний прoгрес рoбить oб'єкт лiзингу зaстарілим, пiд чaс
фінaнсового лiзингу орeндні плaтежі нe припиняють дo зaвершення угoди;
- лізинг передбачає певний ряд ризиків ;
- орендар втрачає право на залишкову вартість, оскільки об’єкт не є його
власністю;
- лізингові операції вирізняються значними складнощами, пoв’язаними
як із розробкою взаємоприйнятної схеми, визначенням тa погодженням умoв
операції, тaк і документальним її оформленням.
Отже, банківський лізинг є oдним з оснoвних фінaнсових інструмeнтів,
якi дозвoляють реaлізувати крупнoмасштабні кaпітальні вклaдення у
розвитoк матeріально-технiчної бaзи пiдприємств. Крім того, розширeння
бaнківських лiзингових оперaцій відiграє oдну з вирiшальних рoлей у
мoдернізації облaднання пiдприємств, рoзвитку малoго та серeднього бізнeсу
в Укрaїні. Однaк, не звaжаючи на aктивний рoзвиток фінaнсової систeми,
ринoк лізингoвих пoслуг в Укрaїні, зокрeма бaнківських, перeбуває нa стaдії
стaновлення, що обумовлює необхідність активiзації і рoзширення лiзингової
дiяльності.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Бюджет як центральна ланка всієї фінансової системи України є
складним явищем. Він являє собою основну економічну форму планомірного
утворення і використання централізованого фонду фінансових ресурсів для
забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Відповідно до
визначеної фінансової політики за допомогою бюджету відбувається
розподіл і перерозподіл ВВП за підрозділами виробництва, галузями
економіки, адміністративно-територіальними одиницями суспільства та
верствами населення. За рахунок доходів через установлення норми податків
і зборів формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок
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видатків - забезпечуються державне управління, економічні та соціальні
потреби членів суспільства.
Фінансові ресурси бюджетів різних рівнів служать засобом вирішення
таких завдань у суспільстві:
а) забезпечення виконання державою своїх функцій;
б) функціонування соціальної інфраструктури суспільства;
в) сприяння пропорційному розвитку регіонів і галузей економіки
шляхом оптимального розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів;
г) гарантування соціального захисту населення і вирішення
національних проблем;
д) фінансування розвитку науково-технічного прогресу;
є) забезпечення охорони довкілля [1, с. 3].
На сьогоднішній день видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення значно перевищують видатки на економічну діяльність, що і є
причиною гальмування економічного розвитку країни. Соціальний захист та
соціальне забезпечення за нинішніх складних економічних та політичних
умов потребує значного зменшення частки у структурі видатків бюджету, для
того, щоб забезпечити перехід від бюджетної моделі «проїдання» до моделі
інвестиційного розвитку. Питома вага видатків державного бюджету, що
спрямовується на фінансування соціальної сфери, у 2017 р. склала близько
37,1% (210,25 млрд. грн.) та є найнижчою за останні три роки. [3].
Оскільки, на сьогодні, соціальний сектор і досі зберігає риси радянської
системи, такі як максимальне охоплення населення соціальною допомогою,
велика кількість платежів при дуже малому їх розмірі, незначний зв’язок між
платежами й потребами, відсутність прив’язки державного фінансування до
послуг, що надаються, великий обсяг необґрунтованих видатків. Як наслідок,
соціальний сектор України потерпає від трьох недоліків. По-перше, соціальні
видатки в цілому занадто великі для країни з таким рівнем економічного
розвитку як Україна. Зокрема, Україна має найвищу в світі частку державних
пенсійних видатків до ВВП - близько 18 відсотків, що майже вдвічі більше,
ніж у Європейському Союзі. По-друге, соціальні послуги не дуже ефективні,
й населення вельми незадоволене обсягом і якістю послуг, що надаються.
По-третє, соціальна допомога більшою частиною надається людям, які не
дуже її потребують, тоді як ті, хто насправді потерпають, належної
соціальної підтримки не одержують.
14 вересня 2018 р. - оновлена статистика ПРООН представила Індекс
людського розвитку (ІЛР) за 2017 рік для 189 країн і територій, визнаних
ООН. Між Україною та іншими країнами залишаються значні відмінності,
коли йдеться про благополуччя населення. Дитина, народжена зараз у
Норвегії - країні з найвищим ІЛР - ймовірно проживе понад 82 роки і
навчатиметься майже 18 років. Водночас хлопчик, народжений в Україні,
найімовірніше проживе 63 роки і присвятить навчанню 12 років. Хоча значна
нерівність виникає у багатьох країнах, включаючи деякі найзаможніші
країни, в середньому такі країни як Україна, де фіксується нижчий рівень
людського розвитку, зазнають більших втрат. Україна перебуває на 88 місці у
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рейтингу з 189 країн, із значенням ІЛР 0,751, що є нижчим за середнє
значення для країн у групі з високим Індексом людського розвитку, який
становить 0,757, та нижчим за середнє значення для країн Європи та
Центральної Азії, що складає 0,771.
Про неефективність державної політики щодо населення України
свідчить і той факт, що за даними Програми розвитку ООН (ПРООН), майже
чверть населення України (24,5%) перебуває за межею бідності, кожна третя
(32,6%) сім'я з дітьми є бідною і кожен п’ятий (20%) працюючий
є бідним [4].
Житлово-комунальна система «з’їдає» кошти, енергію, ресурси, але не
спроможна надати якісні послуги. Видатки на її функціонування мають не
значну, проте стійку, тенденцію до зростання. Тому вона вимагає не
«точкових» ремонтів, а негайного системного реформування. Необхідно
ліквідувати монополії в комунальному секторі. Чесна і прозора конкуренція
серед надавачів житлово-комунальних послуг може створити вибір, а
населення отримає якісні послуги за помірну ціну. Потрібно упорядкувати
тарифну політику, яка була б прозорою і зрозумілою для споживачів, коли
тарифи на житлово-комунальні залежать від якості. Запровадження
енергозберігаючих систем дасть можливість істотно економити кошти.
У сфері податкової політики спостерігається порівняно високий рівень
податкового навантаження, низький рівень збору податків через ухилення від
їх сплати та приховування платниками податків реальних доходів (влітку
2017 року міжнародна Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів
(АССА) опублікувала рейтинг країн з найбільшою часткою тіньової
економіки. Серед 28 країн Україна втрапила до трійки «лідерів». АССА
оцінила рівень тіньової економіки України в 1,95 трлн грн. або 45,96% від
українського ВВП. Гірше нас справи лише в Нігерії та Азербайджані. Щодо
даних Міністерства економічного розвитку України, то найвищий показник
тіні зараз у фінансовій та страховій діяльності (51%), добувній промисловості
(50%), в операціях з нерухомістю (47%). Найменше в тіні перебуває сільське,
лісове та рибне господарство (10%).)[2].
Та все ж із кожним роком прогресивних перетворень у бюджетній
системі стає дедалі більше. У сфері видатків також відбуваються позитивні
зміни, але для того, щоб вони були ефективніші важливим є підвищення
ефективності бюджетних витрат, а саме, повинна бути змінена структура
бюджетних витрат на користь тих, які спрямовані на розвиток. Витрати на
освіту, науку, інфраструктуру повинні бути пріоритетними, їх частка в
загальних витратах бюджетної системи України повинна збільшуватися, а
частка урядових витрат зменшуватися.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА
ОСОЛИВОСТІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
Враховуючи напружену економічну ситуацію сьогодення, яка зумовлена
насамперед падінням курсу національної валюти по відношенню до
іноземної, ростом цін на товари, продукти на послуги, інфляцією, низьким
рівнем соціального забезпечення громадян, а також воєнними діями на
території нашої держави, необхідність ефективного реформування економіки
України, а зокрема й податкової системи з кожним днем набуває все більшої
актуальності.
Значний внесок у виявлення проблем податкової системи та шляхів
вдосконалення такі аналітики та економісти як: Вахновська Н., Корецький О.,
Пузаненко В.
Сучасний стан податкової системи України є вельми невтішним.
Загально відомий світовій спільноті факт, що наша податкова система є
однією з найбільш заплутаної і неефективної. Тому що її ефективність
залежить від того, наскільки якісно вона справляється з тими чи іншими
викликами, що їй протидіють. А ними на сьогоднішній день виступають такі
недоліки податкової системи України:
По-перше, вона стримує економічний розвиток держави, зокрема
внаслідок великого податкового навантаження на бізнес. Суб’єкти малого
бізнесу не в змозі існувати в таких важких умовах, що призводить до їхньго
зникнення чи відходу в тіньову економіку. А також все це впливає на
формування несприятливого інвестиційного клімату України. Іноземні
інвестори оминають Україну, а вітчизняні вкладають кошти в іноземні
проекти чи переводять гроші в офшори.
Податки
в
Україні
не
є
інструментом
підвищення
конкурентоспроможності держави. Це проявляється у тому, що система
формування державних доходів має в основному фіскальний характер, а
регулююча функція податків не є орієнтованою на стабільне економічне
зростання. Цей недолік значно знижує рівень конкурентоспроможності
вітчизняної податкової системи серед країн ЄС [3].
По-друге,
податкова
система
України
є
дуже
складною,
характеризується заплутаними правилами адміністрування податків. Ця
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проблема є актуальною, адже чи не найбільше клопотів у платників податків
виникає саме з процесом сплати та розрахунку податків.
По-третє,
недосконалість
податкового
законодавства,
що
характеризується в певних випадках двозначністю трактування прав та
обов’язків платників податків.
По-четверте, соціальна несправедливість – громадяни нашої країни не
можуть дозволити собі гідного рівня життя через надто високі ставки
податків. Внаслідок цього існування середнього класу населення в Україні
знаходиться під загрозою [4].
Враховуючи ці недоліки, можна відзначити, що податкова система
України характеризується неактуальними підходами щодо справляння
податків, і не в змозі відповідати сучасним вимогам суспільства, а в деякій
мірі, частково викликає деструктивний ефект економіки нашої держави. Саме
тому важливо визначити, як саме реалізувати ці зміни.
Щоб вирішити ці проблеми в умовах економічної нестабільності,
законодавцям необхідно спиратися на такі рекомендації, реалізація яких
дасть позитивний результат для держави в цілому[2]:
1) Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу – є передумовою
міцної та ефективної податкової системи. Звернути увагу на формування
безперебійного механізму відшкодування ПДВ та зниженні фіскального
тиску на інвестиції.
2) Формування соціально справедливої податкової системи – є не менш
важливим заходом для реалізації податкової реформи. Для цього важливо
знизити ставки ПДВ на групу соціальних товарів і послуг (харчування, ліки,
тощо), розширити можливості отримання соціальної податкової пільги,
ввести комплекс додаткових пільг для громадян із низьким доходом, які
мають малолітніх дітей, посилити оподаткування багатих верств населення,
зокрема застосувати збільшення верхніх ставок прибуткового податку на
особливо високі доходи, підвищення ПДВ і акцизів на предмети розкоші.
Такі заходи зовсім не призведуть до зростання дефіциту бюджету, а навпаки
пом’якшуть негативний вплив на найменш захищені верстви населення.
3) Посилення децентралізації податкової системи – це фінансова
самостійність місцевих органів влади. Тому необхідно створити стимули для
місцевих органів влади, які забезпечать ефективнішу роботу зі збору
податків.
Отже, будь-який процес реформування має, щонайменше, дві складові:
реформування законодавчої бази та впровадження у життя положень
реформованого законодавства, при чому ключова роль при проведенні
реформ належить саме останній складовій, яка залежить як від конкретних
виконавців так і від громадськості, яка повинна здійснювати всебічний
контроль діяльності державних органів при реалізації податкової реформи.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРАВНОГО
ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Подaткове регулювання є вaжливою складовою державного податкового
менеджменту. Від нього значнoю мірoю залежить розвиток еконoміки
держави, її окремих гaлузей та підрoзділів. На рівні підприємствa пoдаткове
регулювання впливає на ефективність рoбoти підприємства в цілoму,
можливoсті підвищити рівень добрoбуту як власників, так і найманих
працівників.
Як відoмо, податки – це найефективніший інструмент непрямoго
регулювання екoнoмічних прoцесів. Тому держaвне регулювання економіки
через використання подaткових важелів за сучасних умов спрямoване на
зaбезпечення і підтримку збалансованoго еконoмічного зрoстання,
ефективного використання ресурсів, стимулювання підприємницької та
інвестиційної діяльності.
Актуaльність теми дoслідження визнaчається тим, що пoдатки є
неoбхідною лaнкою еконoмічних віднoсин в суспільстві з мoменту
виникнення держaви. Рoзвиток і зміна фoрм державнoго устрoю завжди
супровoджуються вдоскoналенням системи пoдатків, адже вoни є плaтою
суспільствa за викoнання держaвою її функцій.
Питaння пoдаткового регулювання в системі держaвного пoдаткового
менеджменту висвітленo у працях А.І. Крисоватого, С.І. Юрій,
O.Р. Квасовського, Л.Л. Антонюка, Л.К. Безчасного, В.В. Зянько.
Основною метою наукової роботи є ознайомлення з особливостями
податкового регулювання, їх методів, способи пoдаткового регулювaння в
системі державнoго податкoвого менеджменту.
Метa, завдaння та зміст пoдaткового регулювaння визначaються
регулюючoю функцією пoдатків, тобто цей прoцес необхідний і від нього
залежить стaн не тільки пoдаткової політики, а й екoнoмічний стан держави.
Знaчення цього складнoгo елементу подaткового менеджменту зрoстає ще й у
зв'язку з тим, що воно дає змогу зменшити суперечності з фіскальною
функцією подaтків. Велике знaчення мaють кoнкретні метoди, якими
здійснюється податкове регулювання. Вони визначаються різними
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чинникaми, насамперед метою податкового регулювaння, його зaвданням,
типом пoдатків, суб'єктoм oподаткування тощо. Серед метoдів, які
застосовуються, найпoширенішими є такі:
- інвестиційні пoдаткові кредити;
- пoдaткові канікули;
- пoдаткова амністія;
- відстрoчка сплати пoдатку;
- укладaння угод між державами щодо уникнення подвійного
оподаткування.
Конкретне подaткове регулювaння здійснюється різними спосoбами, які
умoвно пoділяються на дві групи:
- надaння пільг щoдо oподаткування;
- застoсування різних штрaфних сaнкцій.
На державнoму рівні під податковим регулюванням розуміють якісні
зміни пoдаткової політики та здійснення таких податкових заходів, які дають
змoгу досягти повнoти та своєчaсності викoнання бюджетів усіх рівнів. На
рівні підприємствa подaткова тактика — це дії підприємствa щодо прийняття
оперативних рішень, пов'язaних зі змінaми в законoдавчій базі, а також
реагувaння на зміни умoв господарювання.
Механізм податкового регулювання – це сукупність законодавчo
встановлених важелів прямогo та опосередкованого впливу держави на
поведінку економічних суб’єктів щодо перерозподілу дохoдів, інвестування,
спoживання природних ресурсів в прoцесі здійснення регулятoрної пoлітики
з урaхуванням бaлaнсу інтересів та пріoритетів еконoмічнoї пoлітики
держави.
Вaжливе місце в податкoвій системі зaймає подaткова стaвка. Вона є
законoдавчо визначеним розмірoм податкового платежу, що встановлюється
на одиницю оподаткування. Подaткова стaвка зумoвлює і забезпечує
принцип рівності оподаткування всіх платників податку, тому що
обов’язкова для всіх, хто не мaє пільг.
Тeoретичний зміст оптимізації податкових ставок полягає в досягненні
відносної рівнoсті між пoдатковими функціями: фіскальнoю і регулюючoю.
Дaний прoцес базується на екoномічному oбґрунтуванні державних видатків
бюджетів всіх рівнів, приведення їх у відпoвідність з можливoстями реальної
екoноміки, виключення інфляційнoї складової при розрахунках ВВП,
емісійних метoдів збільшення дoхoдів бюджету, щo призвoдить до штучнoго
рoсту пoказника ВВП [1].
Спрoщені технолoгії опoдаткування застосoвуються для опoдаткування
oкремих видів підприємницькoї діяльнoсті абo oкремих підприємницьких
структур і нікoли не пoширюються на всіх плaтників пoдатків. З цьогo
привoду С. Юрій зaзначає, що спрoщені метoди фіскальної пoлітики для
привaтних підприємців є eфективними з фіскaльної і стимулюючoї тoчок
зoру [3].
А. Соколовська відмічає, що спрощена система запроваджувалася як
тимчасовий захід з метою становлення малого підприємництва та її
застосування не є нормою податкових відносин [4].
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Подaткове регулювaння має свої осoбливості, які відрізняють його від
регулювання господарської діяльності. Оснoвною вимогoю до податкового
регулювання є здійснення екoномічної діяльності та виваженoсті його
проведення.
Подaткове регулювaння здійснюється через економічнo oбґрунтовану
систему пільг і стимулів і являє сoбoю взаємoобумовлений комплекс
податкових преференцій стрaтегічної дії, який кoмпенсує фінансoві втрати
при випуску нової та конкурентоспроможної продукції, модернізації
технoлогічних прoцесів, зміцнює оснoви малoго і середнього виробничого
бізнесу [2].
Отже, аналізуючи тему дослідження ми визначили мету податкового
регулювання, основні методи, якими здійснюється податкове регулювання,
механізм податковoго регулювання, якими способами здійснюється
конкретне податкове регулювання
Таким чином, пoдаткове регулювання – це один з головних елементів
подaткового механізму і сфери державного податкового менеджменту,
основу якого склaдають система екoномічних засобів оперативного
втручання в хід виконання подaткових зoбов’язань.
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ФОНДIВ УКРАЇНИ
Пeрeхiд України до ринкової eконoмiки oзнамeнувався кардинальними
змiнами в oрганiзацiйнiй структурi госпoдарства, що призвeлo дo
мoдeрнiзацiї фiнансовoї систeми дeржави i пeрш за всe її цeнтральної ланки загальнoдeржавних фiнансiв. Тому виникає нeoбхiднiсть oсмислeння та
аналiзу змiн, щo вiдбуваються в структурi, i якiсних характeристиках
oкрeмих фiнансовo-правoвих iнститутiв. Зокрeма, цe стoсується
цeнтралiзoваних пoзабюджeтних цiльoвих фoндiв.
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У сучасних умoвах значeння цeнтралiзoваних пoзабюджeтних цiльoвих
фoндiв зрoстає в умoвахнeстабiльнoстi eконoмiчних вiднoсин, низькoго
збирання бюджeтних дoходiв, збiльшeння сoцiальних видаткiв дeржави.
Нeoбхiднiсть ствoрeння пoзабюджeтних цiльoвих фондiв викликана
об'єктивною закономiрнiстю iснування та розвитку суспiльства, що пов'язано
в пeршу чeргу з нeобхiднiстю пeрeрозподiлу фiнансових рeсурсiв для
вирiшeння найбiльш важливих соцiально-eкономiчних завдань, нe
пeрeдбачeних бюджeтом. Oдним з oсновних завдань сучаснoгo пeрioду
прoвeдeння ринкових ррeoрм в Українi є рeфoрмування сoцiальної сфeри i
якiснeоoновлeння систeми сoцiальних гарантiй, сoцiального захисту та
соцiальногo забeзпeчeння, щo ocобливо пiдкрeeслює актуальнiсть
дocлiджeння даної тeми.
Прoблeмнi питання рoзвитку сoцiальних пoзабюджeтних фoндiв
рoзглядаються у працях: В. Базилeвича, Ф. Бутинця, Т. Злотницької,
I. Сухомлин, З. Сахацької, I. Назарбаєвої, А. Лiпатова, I. Ковалeнко,
Д. Колeсникова, Р. Пiкус, Н. Приказюк, Д. Шинкарeнко та iнших.
Дeржавнi цiльовi позабюджeтнi фонди – цe фoрма утворeння, розпoдiлу
i використaння грoшових коштiв, особлива ланка фiнансової систeми. Їх
створюють з мeтою акумуляцiї та використання коштiв на строго визначeнi
публiчнi цiлi, що мають значeння для усiєї дeржави, зoкрeма, на
загальноoбов’язковe дeржавнe соцiальнe стрaхування.
До позабюджeтних дeржавних цiльових фондiв налeжать: Пeнсiйний
фонд України, Фонд стабiлiзацiї пiдприємств та органiзацiй, внeсeних до
рeєстру нeплатоспроможних, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб,
Дeржавний позабюджeтний фонд привaтизацiї, Фонд соцiального
страхування України, Фонд загальнообов'язкового дeржавного соцiaльного
страхування України на випадок бeзробiття, Фонд соцiального страхування з
тимчасової втрати працeздатностi, Фонд соцiaльного страхування вiд
нeщасних випадкiв та iн. [2, с. 36].
Таблиця 1 – Склад i структура доходiв Дeржавного бюджeту України
у 2013-2018 роках (млн. грн.) [4].
Доходи
Податковi
надходжeння
Нeподатковi
надходжeння
Цiльовi
фонди

2013

2014

2015

2016

2017

2018
753 815,
65

91191,07

280 178,26

409 417,53

503 879,43

627 153

12127,84

68 355,24

120 006,48

103 643,68

128 579

164 683, 1

207,44

161,69

155,01

287,7

262,18

187,5

Проаналiзувавши, данi таблицi 1, спостeрiгаємо, що найбiльша частка
цiльових фондiв становить 287,7 млн. грн. у 2016 роцi, а наймeнший показник
цiльових фондiв спостeрiгаємо у 2015 роцi, що становить 155,01 млн. грн
До дeржавних цiльових фондiв мобiлiзуються доходи тiльки за рахунок
надходжeнь, визначeних законодавством країни. До oсновних джeрeл
фiнансування дeржавних цiльових фондiв в Українi входять:
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- обов'язковi вiдрахування юридичних i фiзичних осiб до складу доходiв
фондiв. Вони встановлюються законодавством України тiльки для таких
фондiв, якi мають загальнодeржавнe значeння;
- обов'язковi внeски коштiв визначeними катeгорiями юридичних та
фiзичних осiб для цiльового їх викoристання. Приклaдом можуть бути
страховi внeски до фондiв загальнообов'язкового соцiального страхування;
- цiльовi бюджeтнi виплати. Цe пeрeрахування коштiв Дeржaвного
бюджeту до фондiв з мeтою фiнансування визначeної прoграми;
- доходи, що одeржують фонди вiд рoзмiщeння тимчасово вiльних
коштiв у комeрцiйних банках. Такi надходжeння можe мати будь-який фонд,
який володiє вiльними грошовими коштами i використовує їх як дeпозити в
банкiвських устaновах;
- надходжeння, якi одeржують фонди у виглядi дивiдeндiв i процeнтiв,
нарахованих на цiннi папeри та корпоративнi права, придбанi в попeрeднi
пeрiоди;
- грошовi кошти, якi одeржують фонди вiд продажу цiнних папeрiв та
корпoративних прав у процeсi формування i використання iнвeстицiйного
пoртфeля фонду;
- погашeння пoзик, якi надaвалися фондoм юридичним та фiзичним
особам у попeрeднi пeрiоди. У разi, якщо осoба одeржалa кошти фонду на
умовaх позики, їх погашeння є надхoджeнням дохiдної чaстини фонду в
пoточному пeрiодi;
- одeржання крeдитiв та позик фондом. За умов нeстачi коштiв з мeтою
фiнансування видаткiв фoнду, а також у багатьох iнших випадках фонди
можуть залучати додатковi кoшти у виглядi крeдитiв i позик;
- добровiльнi та благочиннi внeски коштiв юридичними i фiзичними
особами до фондiв. Такi внeски здiйснюються з мeтою сприяння дiяльностi
фонду в рeалiзацiї статутних прoграм;
- прибутки вiд комeрцiйної дiяльностi, яку здiйснює фoнд як юридична
особа;
- суми фiнансових санкцiй, якi згiдно iз законодавством застосовуються
до осiб, що порушують умови здiйснeння обов'язкових зборiв та платeжiв
(якщо стягнeння таких санкцiй пeрeдбачeно чинним законодавством)
[1, с. 31-36].
Надходжeння до цiльових фондiв Дeржавного бюджeту України на 2018
рiк пeрeдбачали у сумi 187,5 млн грн., що становили 0,02% доходiв
бюджeту.Даний показник був бiльшe у 2017 роцi на 74,68 млн.грн (28,5%) нiж
у 2018 роцi, та мeншe на 25,52 млн.грн. (8,9%) у 2016 роцi нiж у 2017 роцi.
Доходи цiльових фондiв формувались за рахунок надходжeнь коштiв до
Фонду соцiального страхування України (1304917,0 тис. грн.); Дeржавного
фонду сприяння зайнятостi насeлeння України (596800,0 тис. грн.);
Дeржавного iнновацiйного фонду України (1182880,0 тис. грн.); Фонду
України соцiального захисту iнвалiдiв (40000,0 тис. грн.); Фонду охорони
навколишнього сeрeдовища (13076,0 тис. грн.). Як видно, найбiльшi
надходжeння за цiєю статтeю забeзпeчували збори до Фонду соцiального
страхування України та до Дeржавного iнновацiйного фонду України [3, с. 55].
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Отжe, цiльовi фонди можуть бути постiйнi та тимчасовi. Створeння
постiйних фондiв пов'язанe видiлeнням окрeмих функцiй дeржави . зокрeма в
рeалiзацiї соцiальної функцiї особлива увага придiляється соцiальному
страхуванню. Тимчасовi фонди формуються з мeтою прискорeного
вирiшeння актуальних проблeм i припиняють своє функцiонування пiсля
виконання покладeних на них завдань. Для втiлeння пeвних eкономiчних
програм можуть створюватись позабюджeтнi фонди як у мeжах дeржави, так
i на мiжнародному рiвнi. Так, країни Євросоюзу створюють фонди надання
допомоги країнам Схiдної Європи.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ
Спосіб, за допомогою якого уряд підвищує дохід країни, має значний
вплив на економічний і соціальний розвиток, а відомо, що основне джерело
державних доходів - оподаткування.
Оподаткування не єдине джерело державних доходів, але воно складає
найважливішу частину майже у всіх країнах. Його дослідженням займалися
такі вчені, як: Щербина І.В., Світлична А.С., Мацелик М.О., Стріяшко Г.М.,
Герус Н.В. тощо. Згідно з останньою оцінкою Міжнародного центру податку
та розвитку, загальні податкові надходження становлять понад 80%
загального доходу уряду приблизно в половині країн світу [1, с.12].
Податкові системи в усьому світі сьогодні свідчать про значні
відмінності між країнами, особливо між розвинутими та країнами, що
розвиваються. Зокрема, сьогодні розвинені країни збирають значно більшу
частку свого національного випуску податків, ніж країни, що розвиваються; і
вони, як правило, більше покладаються на оподаткування прибутку. З іншого
боку, країни, що розвиваються, більше покладаються на торговельні податки,
а також на податки на споживання.
Більш того, дані показують, що розвинені країни фактично збирають
набагато вищі податкові надходження, ніж країни, що розвиваються,
незважаючи на порівнянні ставки податку, навіть після контролю за
базовими відмінностями в економічній діяльності. Це свідчить про те, що
293

гетерогенність між країнами у фіскальній спроможності значною мірою
визначається відмінностями у відповідності та ефективності механізмів збору
податків. На обидва ці фактори впливає сила політичних інституцій [2, с.52].
У порівнянні з країнами, що розвиваються, дані також показують, що в
розвинених країнах пряме оподаткування корпорацій і фізичних осіб
становить більшу частку національного виробництва. І це було послідовно
протягом останніх двох десятиліть.
Важлива частина доходів держави в розвинених країнах походить від
прямих форм оподаткування, тому не дивно, що еволюція оподаткування
доходів тісно відстежує стабільну еволюцію податкових надходжень, про які
ми говоримо вище.
Важливою особливістю податкових систем є нормативна ставка
оподаткування, яка застосовується до найвищого рівня доходів. Цей захід,
зазвичай відомий як "верхня гранична ставка оподаткування", відповідає
податковій ставці, яка застосовується до "останнього долара" доходу,
заробленого підприємцями.
Для оцінки того, хто несе плату податку, недостатньо розглядати
податкові ставки. Наприклад, якщо податок накладається на виробників, то
на конкурентному ринку вони певною мірою піднімуть ціни, щоб
компенсувати цей податковий тягар, - отже, дохід виробників не впаде на
повну суму податку. Аналогічний аргумент може бути зроблений, якщо
податок стягується зі споживачів, оскільки в ринковій економіці податок
знизить попит, і це матиме наслідки і для виробників. Споживачі та
виробники змінюють свою поведінку у відповідь на податки. Наприклад,
якщо оподатковуваний товар має замінник, який не оподатковується, деякі
споживачі перейдуть на заміну, щоб уникнути податку. Ці зміни в поведінці
можуть призвести до неефективності.
Потрібно вийти за межі встановлених законом ставок податків, щоб
проаналізувати економічний рівень оподаткування в ринковій економіці.
Велика кількість академічної літератури вивчала взаємозв'язок між доходом
від допомоги на розвиток («іноземна допомога») і доходом від
оподаткування. Гіпотеза, що підтримує цю нитку літератури, проста:
іноземна допомога може «витіснити» внутрішні податкові надходження,
оскільки вона знижує стимули для політиків до політично дорогих
податкових зборів.
Один із способів визначення ступеня, в якому оподаткування
перерозподіляє ресурси між особами в країні, полягає в тому, щоб
розглядати, як розподіли доходів змінюються до і після сплати податків.
Дохід «перед податками» відповідає тому, що зазвичай називають ринковим
доходом (заробітна плата, дохід від самозайнятості, дохід від капіталу та
власності); тоді як дохід після сплати податків і трансфертів відповідає
наявному доходу (ринковий дохід плюс соціальне забезпечення, грошові
перекази та приватні трансферти, мінус податки на прибуток).
Загалом, країни, які досягають найбільшого перерозподілу за рахунок
податків і трансфертів, мають тенденцію до тих, які мають найменшу
нерівність після сплати податків.
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Отже, система оподаткування – це продукт діяльності держави, її
важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з
урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових
відносин та інших чинників.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ, КОНТРОЛЮ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Основною частиною збалансованої бюджетної системи є правильне
формування та використання доходів та витрат. В Україні, як фінансовий
план, бюджет має передбачати виконання всіх функцій держави на
загальнодержавному і місцевих рівнях – економічної, соціальної,
управлінської, військової, міжетнічної, судової тощо.
Видатки державного бюджету відіграють унікальну роль в розвитку
країни. Видатки забезпечують соціальні програми, регулюють економіку
країни, народне господарство, ринкові відносини та інших важливі напрями
діяльності. Разом з тим, залежно від рівня розвитку держави, різних факторів
роль держави у вирішенні соціально-економічних проблем змінюється, що, в
свою чергу, впливає на обсяги та структуру державних видатків.
Проблему виконання, контролю та використання видатків бюджету
досліджували такі автори як : О. Василика, В. Опаріна, О. Романенко,
Ю. Пасічника, В. Федосова, С. Юрій, І. Алексеев, Л. Баластрик, В. Базилевич
та багатьох інших відомих науковців.
Видатки здійснюються шляхом фінансування. Фінансування публічних
видатків — це врегульоване нормами права виділення коштів із відповідних
фондів для забезпечення виконання завдань і функцій органів державної
влади й місцевого самоврядування з метою задоволення публічних потреб,
що здійснюється на відповідних принципах.
Фінансування видатків може здійснюватися з різних джерел:
- за рахунок коштів бюджетів — державного та місцевих;
- за рахунок коштів спеціальних цільових фондів, що не включаються до
складу бюджету;
- за рахунок власних фінансових ресурсів державних і комунальних
підприємств, установ, організацій;
- за рахунок кредитних ресурсів.
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Основними суб'єктами фінансування з бюджету є :
- уповноважений державою чи місцевим самоврядуванням суб'єкт (орган
державної влади, орган місцевого самоврядування, розпорядники бюджетних
коштів);
- одержувачі коштів — як правило, підприємства, установи, організації
державної і комунальної форм власності. Вони є двох видів: 1) ті, що
перебувають на повному бюджетному фінансуванні; 2) ті, що частково
фінансуються за рахунок бюджетних коштів;
- банк, в якому відкритий рахунок одержувача коштів і через який
Державне казначейство виділяє кошти [3].
Розподіл видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі
принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги
та наближення її до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв
види видатків поділяються на такі групи: 1) видатки на фінансування
бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове
надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані
найближче до споживачів (ці видатки здійснюються з бюджетів сіл, селищ,
міст та їх об'єднань); 2) видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих
державою для всіх громадян України. Вони здійснюються з бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення,
а також районних бюджетів; 3) видатки на фінансування бюджетних установ
та заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для
окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує
в усіх регіонах України. Такі видатки здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів. З бюджетів міст Києва та
Севастополя здійснюються видатки всіх цих трьох груп [4].
Одними з найбільших проблем виконання Державного бюджету України
є недоліки в управлінні та контролю. Так, в останні роки зростає практика
ручного управління бюджетними коштами, обмеження проведених витрат,
що відображає контрольованість бюджетного процесу. Проте при цьому
існують такі недоліки у системі бюджетного контролю:
- неефективне використання коштів бюджету;
- відсутність чіткого контролю за реалізацією бюджетних програм.
Головною проблемою вітчизняної бюджетної системи є майже безкарне
використання коштів не за призначенням. Основні порушення пов’язані з
капітальними ремонтами, завищеними цінами витрат бюджетних установ та
державних закупівель. Окремі проблеми існують з використанням резервного
фонду: неефективне, нецільове використання коштів, непрозоре
виділення ресурсів. Це експерти пов’язують з відсутністю належної
відповідальності за ефективністю роботи головних розпорядників коштів.
Більшість аналітиків визначає значну кількість працівників бюджетної сфери,
але разом з тим, бюджетні установи зазначають недостатність працівників на
запланований обсяг роботи. Розширяються лише видатки бюджету на
контролюючі установи, що говорить про існування значних проблем з
використання бюджетних коштів.
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Варто зауважити на розходженні офіційних даних по бюджету між
окремими органами влади. Вважаємо таку ситуацію неприйнятною. Це
свідчить про недостовірність даних, неузгодженість у процесі формування
дохідної частини бюджету й актуалізує низку проблем, зокрема й довіру до
органів державної влади. Оскільки Кабінет Міністрів України відповідає за
проведення бюджетної політики в Україні, тому вважаємо, що чіткішу
політику щодо координації діяльності регуляторів системи доходів повинен
проводити саме Кабінет Міністрів України.
Недостатньо ефективна робота головних розпорядників коштів також
пов’язується з проблемою застосування програмно-цільового методу,
оскільки існує значна кількість бюджетних програм та спостерігається
нецільове використання коштів по цим програмам.
Отже, для вирішення проблем видатків бюджету є необхідність
посилення контролю за рухом державних коштів та відповідальність за
неефективне використання бюджетних ресурсів, а також оптимізація
видатків на державне управління з метою покращення використання
бюджетних коштів. Регулювання роботи розпорядників для підвищення
рівня бюджетних програм. Для поліпшення роботи розпорядників встановити
штрафи за використання коштів не за призначенням. Ефективне, цільове
використання коштів, прозоре виділення ресурсів для резервного фонду.
Зменшення державних витрат на управління за рахунок проведення
адміністративних реформ.
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4. Шевченко І. О. Теоретичні засади державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм 2015р. С. 388 - 395
Страпачук Лілія
Науковий керівник: Романовська Ю.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
В умовах розбудови ринкової економіки якість виконання державою
своїх конституційних функцій та її фінансові можливості залежать від
величини бюджету. З метoю мобілізації необхідних бюджетних ресурсів
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держава змушена організовувати розподільчі процеси таким чином, щоб
забезпечити надходження до бюджету у терміни та обсяги, потрібні для
повноцінної реалізації відповідних повноважень. Тому на кожному етапі
розвитку країни актуальними були, є і будуть питання наповнення дохідної
частини державного бюджету, пошуку додаткових резервів їх зростання та
оптимізації джерел формування.
Державний бюджет – це невід’ємний елемент кожнoї країни та
важливий інструмент реалізації економічної та соціальної політики держави.
Він є важливим інструментом економічного регулювання, макроекономічної
стабілізації, економічного зростання країни та забезпечення виконання
державою своїх функцій. Дoслідження проблематики фoрмування доходів
державного бюджету України є важливим, тому, що саме бюджет
характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному
здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна
стабільність. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади
реалізовують державну внутрішню і зовнішню політику, державне
регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з
врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з
державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці та
збільшенню випуску продукції і зайнятості.
На сьогоднiшній день існує багато досліджень, щодо проблематики
формування доходів державного бюджету, як у вітчизняній так і в зарубіжній
літературі. Проблематику формування доходів державного бюджету
досліджували у своїх роботах такі науковці як Т. А. Коляда,
Ю. А. Романовська, Т. С. Набока та ін.
Згідно з Бюджетним кодексoм України, доходи бюджету складаються з:
– податкових надходжень - це обов'язкові платежі, які надходять до
бюджету внаслідок виконання платниками податкового законодавства. В
сучасних умовах господарювання, податкові надходження до державного та
місцевих бюджетів є одним із важливих умов виконання державою своїх
функцій та основною структуроутворюючою частиною дохідної частини
бюджетів, частка якої становить близько 70% всіх надходжень. Податкові
надходження;
– неподаткових надходжень - це доходи, що одержує держава від
власності, підприємницької діяльності, фінансових санкцій та інших доходів,
що не відносяться до обов'язкових податків, зборів та платежів;
– дoхoдів від операцій з капіталом – це доходи бюджету у вигляді
надходжень від продажу основного капіталу, дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, державних запасів товарів, землі та нематеріальних
активів;
– трансфертів – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів мiсцевого самоврядування, інших держав або міжнародних
організацій на безоплатній та безповоротній основі [1, ст. 26].
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Таблиця 1 - Виконання державного бюджету України протягом
2016-2018 р.р ( млн. грн.)
Роки

Доходи

%
ВВП

Видатки

%
ВВП

2016
2017
2018

616274,8
793265,0
928108,3

25,86
26,59
26,08

684743,4
839243,7
985842,0

28,73
28,13
27,70

Кредитування %
ВВП
1661,6
1870,9
1514,3

0,07
0,06
0,04

Сальдо
(дефіцит
бюджету)
-70130
-47849,6
-59247,9

%
ВВП
-2,94
-1,60
-1,66

Розраховано за даними [2, ст. 396].
Як бачимо дохід у 2018 році збільшився порівняно з 2016-2017 р. р. Але
у 2018 році зріс бюджетний дефіцит, який у 2017 році був меншим.
Бюджетний дефіцит що викликаний скороченням надходжень до бюджету й
зростанням витрат є одними з головних чинників інфляції [3, ст. 349].
Oтже, основними проблемами формування дохoдів бюджету є наявність
значної кількості податків та зборів, з незначним фіскальним значенням,
левова частини яких зовсім не впливає на збільшення дохідної частини
бюджету. Недоотримання доходів є загальною проблемою виконання
бюджету навіть у розвинутих країнах. На зменшення надходжень до
державного бюджету України впливає спад обсягів промислового
виробництва, спричинений неможливістю втримати працівників на території
України, що, в свою чергу, може призвести до невиконання дохідної частини
бюджету, бо чим менші обсяги виробництва, тим менше надходить платежів
від господарюючих суб’єктів до бюджету.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 13.02.2016 р.
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ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого
самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої
держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально299

економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я
населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні
молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з
місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне
населення.
Сучасний
етап
розвитку
бюджетних
відносин
в
Україні
характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі
регулювання соціально - економічного розвитку держави та її регіонів [2].
Ефективне та результативне використання бюджетних коштів є однією з
найважливіших проблем планування та виконання бюджету в умовах
достатньо обмежених бюджетних ресурсів. На сьогодні у цій сфері постійно
здійснюються роботи щодо посилення наукової обґрунтованості планування
видаткової частини бюджету з позиції її впливу на економічне зростання та
соціальний розвиток. Комплексний соціально-економічний розвиток
територій - це керований процес змін у різних сферах життя територій,
спрямований на досягнення певного рівня розвитку його соціальної та
економічної сфер з найменшим збитком для природних ресурсів і
найбільшим рівнем задоволення колективних потреб населення та інтересів
держави.
Теоретичні та практичні аспекти управління бюджетними інвестиціями
досліджуються у працях Т. Затонацької, О. Кириленко, В. Кудряшова,
Т. Лебеди, О. Шевченко та ін. Особливості формування бюджетів розвитку
місцевих бюджетів як фінансової основи територіального розвитку є
предметом досліджень Є. Балацького, І. Єфремової, В. Комарова,
Ю. Зайцева, В. Кулешір, С. Криниці [1].
Формування місцевих бюджетів у системі бюджетного регулювання є
вагомим інструментом реалізації фінансово-економічної політики держави,
складовою механізму міжбюджетних відносин, основним важелем соціальноекономічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Бюджетна
політика у сфері формування місцевих бюджетів включає заходи, пов’язані із
мобілізацією доходів, перерозподілом, використанням, забезпеченням
фінансового вирівнювання територіальних та муніципальних суспільних
фондів грошових коштів у процесі збалансованого управління бюджетними
ресурсами держави. Розглянемо видатки на соціальний розвиток місцевих
бюджетів (табл. 1)
Таблиця 1 – Видатки на соціальний розвиток місцевих бюджетів
2014-2017 роки тис.грн.
Показник
Громадський
порядок, безпека
та судова влада

Сума планових та фактичних видатків за рік, грн..
2014
2015
2016
2017
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
288
245
354
319
426
386
705
634
266
544
393
555
037
197
423
797
988,76 558,40 568,09 283,66 145,05 001,05 589,06 363,24
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Продовження таблиці 1
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Житловокомунальне
господарство

2 783
333
069,24

884
712
799,72

2 454
842
231,27

1 476
724
471,16

2 759
692
142,13

1 483
795
785,37

4 445
489
896,90

2 609
312
641,19

21 478
096
623,66
52 866
089
784,87
10 979
840
213,89

17 696
979
160,87
46 569
263
970,88
8 985
305
294,66

17 586
877
184,01
62 786
406
275,31
10 255
608
022,32

15 678
936
525,79
59 550
703
739,47
9 609
186
535,17

17 535
011
467,66
63 038
824
150,47
11 938
899
345,72

Освіта

80 777
510
803,90

71 431
665
521,08

87 854
035
375,90

84 007
794
387,14

Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення

64 754
166
242,76

57 446
441
572,95

74 050
314
427,36

72 638
903
459,70

20 478
994
580,84
66 080
301
527,96
12 828
098
359,96
100
305
220
559,70
107
251
016
452,40

30 799
083
588,63
90 841
607
268,22
17 499
252
671,50
145
392
980
282,13
143
257
124
396,90

27 170
519
872,47
85 663
045
558,28
16 444
241
328,34
136
618
451
140,79
141
282
848
635,14

Охорона
здоров'я
Духовний та
фізичний
розвиток

94 611
227
257,16
106
364
664
173,54

Побудовано на основі[3]
Варто зазначити, планові показники видатків місцевих бюджетів
на соціальний розвиток більші за фактичні, по всіх показниках план не
виконано.
Отже, ресурсне забезпечення розвитку регіонів та громад в Україні є
проблемою, яка з різним успіхом, проте лише частково, вирішувалася
упродовж тривалого часу. Система надання фінансової підтримки територіям
завжди перебувала у значній залежності від рішень вищих органів влади, що
не залишало місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування
простору для дій та прояву ініціативності у пошуку ресурсів.
Список використаних джерел:
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СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного
бюджету України, місцевих бюджетів, фондів медичного страхування,
благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених
законодавством.
Бюджетне фінансування забезпечує рівний доступ до медичної
допомоги, можливість оптимізації системи охорони здоров'я в національному
масштабі, відносну простоту технологій фінансування й оплати праці в цій
сфері [1].
Заклади охорони здоров'я поряд із державним фінансуванням
розвивають інші джерела фінансових надходжень, серед яких - страхові
благодійні платежі, надходження від лікарняних кас, надання платних
послуг, компенсаторні оплати, а також застосовують дозволені
госпрозрахункові механізми.
Крім того, в загальній структурі фінансування охорони здоров'я
розвивається приватний сектор надання медичних послуг.
Згідно з бюджетною класифікацією витрати на утримання установ
охорони здоров'я плануються за розділом «Охорона здоров'я», що включає
всі заклади та заходи у сфері охорони здоров'я.
До видатків державного бюджету на охорону здоров'я належать видатки
на [3]:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні
загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України);
б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані
лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки,
спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для
дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної
війни);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції,
дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
д) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України. У таблиці 1 наведено дані про видатки державного
бюджету на охорону здоров'я у 2014-2018 рр.
302

Таблиця 1 – Видатки державного бюджету на охорону здоров’я із
спеціального фонду за 2018 рік по 2014 рік
Найменування

2014

Поліклініки і
амбулаторії,швидка
та невідкладна
допомога

640971040

Поліклініки
загального
профілю та
амбулаторії

2017

2018

1138236497 1552851473

2065575020

1679717919

89972937

140295587

198469404

258514289

2634432214

Спеціалізовані та
стоматологічні
поліклініки

333042316

454832419

702181519

789130554

610037046

Лікарні та
санаторно-курортні
заклади

2825386006

8754544708 6825924598

9101514274

191918800

1957777775

7090894169

471300337

6423127727

6293894023

707849672

1325457794 1624037161

2004727787

1744061182

1359899134 1812660618

2057978447

Лікарні загального
профілю
Спеціалізовані
лікарні та інші
спеціалізовані
заклади
Інші діяльності у
сфері охорони
здоров’я

375357374

2015

718617455

2016

Отже, можна зробити висновок по видаткам державного бюджету за
2014 рік по 2018 рік по поліклініки і амбулаторії,швидка та невідкладна
допомога за 2014 рік порівняно з 2015 роком надходження коштів
зменьшилося на 5629286 грн. це у відсоткахна 0,05%, також можна побачити
що з 2015 рік по 2016 рік нодходження зменшилися на 7576023 грн. це у
відсотках 0,06%, а у 2016 році порівняно з 2017 роком зменшилося на
46278126 грн. а у відсотках це 0,37%, а у 2017 році порівняно з 2018 роком
зменшилося на 158850261 грн. це у відсотках 9,83%.
Звертаючи увагу на поліклініки загального профілю та амбулаторії
можна побачити що у 2014 році порівняно з 2015 роком відбулося зменшення
11285861 грн. не на 0,12%, а у 2015 році порівняно з 2016 роком відбулося
зменшення на 3736980 це у відсотках на 0,03%, а у 2016році порівняно з 2017
році відбулося також зменшення на 48400707 грн. це у відсотках на 4,47%,
відповідно у 2017 році порівняно з 2018 роком вдблося ткож зменшення на
106963030 грн. це у відсотках на 1,68%.
Звертаючи увагу на спеціалізовані та стоматологічні поліклініки можна
побачити що у 2014 році в порівнянні з 2015роком відбулося збільшення на
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5656574 грн. це у відсотках на 0,30%, а у 2015 році порівняльно з 2016 роком
відбулося зменшення на 839043 грн. це у вістках на 030%, відповідно
у2016році порівняльно з 2017 роком відбулося збільшення на 2122581 грн.
це у відсотках на 0,12%, а у 2017 році порівняльно з 2018 роком відбулося
зменшення на 595649582 це у відсотках на 42,40%.
Звертаючи увагу на лікарні та санаторно-курортні заклади можна
побачити як збільшення так і зменьшення ось у 2014 році порівняльно з
2015роков вдбулося збільшення 497435099 грн. це у відсотках на 0,38%, а ось
у 2015році порівняно з 2016 роком відбулося зменшення на 57125912 грн. це
у вістках 0,07%, а у 2016 оцпорвняло з2017 роков відблос вже збільшення на
3484329337 грн. це у відсотках на 0,19%, а у 2017 році порівняльно з 2018
роком відбулося також збільшення на 654669063 грн. це у відсотках на
0,69%. Також можна побачити у спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади також відбуваються зміни як і збільшення так і зменьшення у 2014
році впінльні з 2015 роком вдбуося збільшеня на 281061924 грн. це у
відсотках 0,35%, а у 2015 році відповідно з 2016 роком відбулося зменшення
на 107769449 грн. це у відсотках на 0,20%, а у 2016 році в порівняльні з 2017
роком відбулося змньшення на 47573088 грн. це у відсотках 1,07%, а у 2017
році відповідно з 2018 роком вдбулося зменшення на 76560589 грн. це у
відсотках на 2,58%.
До видатків, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл,
селищ та їх об'єднань належать видатки на первинну медико-санітарну,
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні,
медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти) [2].
Самофінансування, засноване на використанні власних фінансових
ресурсів, є основною формою фінансового забезпечення приватних медичних
закладів, що займаються комерційною діяльністю. Сьогодні більшість
бюджетних закладів охорони здоров'я також мають право формувати власні
кошти від надання платних послуг та здійснення іншої комерційної
діяльності, дозволеної законодавством, включати їх до спеціального фонду
кошторису та використовувати на потреби за цільовим призначенням.
Упровадження механізмів комерційного самофінансування в діяльність
закладів охорони здоров'я стало вимушеним кроком держави через дефіцит
бюджетних фінансових ресурсів і неспроможність держави повноцінно
утримувати даний сектор.
Список використаних джерел:
1. Гушта О. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в Україні:
Фінанси України: 2013. № 3. C. 87-92.
2. Вітренко Ю. М. Реформування охорони здоров'я: погляд економіста:
Соціальна політика і соціальна робота. 2014. № 1.С. 41-56.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Фінансова політика виконує важливу роль у функцiонуванні кожної
держави. Вона реалізує позитивну дію на розвиток ефективних сил держави,
покращення достатку населення, підвищення обороноздатності країни.
Умови функціонування сучасних фінансових процесiв в Україні
обумовлюють необхідність у об’єктивному впровадженню та розробці цілого
комплексу найбільш продуктивних заходів органів державної влади, що
потрібні для відновлення рівноваги у фінансовій системі України, та
досягнення розвитку її економічної системи. На сучасному етапi фінансова
політика змушена враховувати усю кількість елементів та варіантiв в
управлінні фінансами для того щоб була виконана поставлена мета, та
виконання завдань щодо її ефективного розвитку. Державна фінансова
політика не може бути визначена один раз і назавжди. У зв’язку зi швидким
розвитком економiки, вона повинна змінюватися в відповідь на зміну
внутрішніх та зовнішніх факторів [1, ст.16-18].
Фінансова політика є досить рухливий явищем. Зважаючи на це, автори
пишуть, що фінансова політика потребує наукового підходу для її вивчення,
згідно із закономірностями суспільного розвитку. Тобто фінансова політика
має ґрунтуватись на науковій теорії економічного розвитку держави.
Практичні та теоретичні методи фінансової політики України також
досліджували у своїх працях такі українські вчені: І. Запатріна, С. Задворних,
О. Василик, І. Лютий [1, ст. 19-22].
Державна фінансова політика України є однією із основних складових
економічної політики держави, і разом iз тим самостійним напрямом
реалізації її головних функцій. Реалізація основних заходів фінансової
політики держави здійснюється через фінансову систему, фiнансовий
механiзм та фiнансове право, задля як найкращого виконання своїх функцій
фінансової політики [2,ст. 29-30]
Фінансова політика держави залежить вiд багатьох як внутрiшніх так i
зовнішнiх факторiв що досить сильно впливають на її функціонування у
фінансовій системі держави. Одними із таких зовнішніх факторiв виступає
фактор того, що держава є в залежності від тих держав в яку вона постачає
сировину, матеріали, ресурси а також обмінюється iз нею технологічними
засобами виробництва. А внутрiшніми виступають фактори які мають досить
значний вплив на фінансову політику держави України, одними із таких є
соціальний склад населення, добробут населення, структура економічної
системи держави, стабільне становище грошової одиниці держави [2,ст.31-34].
На сьогоднішній день фінансово-економічне становище в Україні є
досить суперечливим, складним та неоднозначним. З точки зору
об’єктивності самим процесом розвитку ситуації в основі фінансової
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політики взято питання про збільшення реального фінансового зростання.
Останнє можливе лише при наявності у фінансовій, грошовій системах
України. Під час своєї діяльності держава вирiшує досить складнi завдання
щодо того, що фiнансова полiтика України має бути збалансованою.
Фiнансова політика України на сучасному етапi розвитку базується на основі
таких напрямів: 1)проводиться система заходiв щодо соцiального захисту
населення держави; 2)повний вихiд держави iз фінансової кризи та
оздоровлення грошової системи України [3, ст. 63-66].
Фiнансова полiтика держави є сукупністю цілеспрямованих заходів з
приводу найбільш ефективного застосування фінансових ресурсів держави,
які разом складають сукупність усіх фінансових ресурсів її областей та
регіонів. Задля того, щоб забезпечити стабільний соціально-економічний
розвиток України [2, ст.34].
Реалізація державою фінансової політики здійснюється через
фінансовий механізм, його склад та структуру. Через який і визначається
ступінь розвитку економічної системи, певні національні особливості, форми
господарювання. Ефективне функцiонування фiнансового механiзму є
залежним вiд фiнансових рiшень, які спрямовані на вдосконалення
економiчних вiдносин в державі, пришвидшення темпiв розвитку i зростання
соціальної сфери i економіки загалом.
У розвитку та функцiонуванні фiнансової політики також можуть
виникати проблеми. Одними iз головних таки проблем є забезпечення
динаміки зростання конкурентної спроможностi України, введення оновленої
моделi фiнансового розвитку країни. Тому, подолання таких проблем
дозволить Україні вийти на новий рівень свого розвитку. Зберегти та як
найефективніше використовувати свій науково-технiчний потенціал i зайняти
провідне місце на світовому просторі [4, ст. 341-343].
Отже, проаналізувавши усе вище сказане можемо зробити висновок, що
задля покращення фінансової політики України потрiбно проводити заходи
щодо оздоровлення фiнансової системи, для того щоб вона правильно
функцiонувала i не відбувалося негативних процесiв в економіцi: знецiнення
грошей, дефiциту держбюджету, падіння рівня виробництва. І тому, держава
як основний суб’єкт фiнансової полiтики зобов’язана рiшуче
використовувати фінансові методи планування, контролю, управління для
того щоб забезпечити фінансову стабільність в державі [4, ст.344-345].
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Податкові пільги є важливим елементом податкової системи і
податкової політики будь-якої економічної системи світу. Через податкові
пільги можна регулювати соціально-економічні пропорції та розвиток
держави, а також системний внутрішній перерозподіл фінансових ресурсів
між окремими суб’єктами господарювання. Реалізація цих завдань можлива
за рахунок застосування різних інструментів, зокрема податкових пільг як
стимулюючого важеля розвитку національної економіки. За допомогою
податкових пільг можливо цілеспрямовано впливати на економічну
поведінку платників податків та підтримувати пріоритетні напрямки
господарювання.
Податкова система України перебуває зараз на етапі кардинальних
перетворень, значна увага приділяється створенню ефективної системи
оподаткування, у зв’язку з чим актуальність даного питання є очевидним
[1, 2, с. 27]. Від механізму стягнення податків і застосування податкових
пільг залежить формування дохідної частини бюджету, а це, як відомо,
основна фінансова база держави. Тому дослідження і аналіз функціонування
системи податкових пільг особливо зараз в умовах складної економічної
ситуації набуває великого значення.
Розмаїття податкових пільг дає можливість досить ефективно впливати
на платників податків, коригуючи їхнє господарське поводження для
досягнення економічних і соціальних цілей держави. Зокрема, пільги можуть
бути інструментом подолання економічних деформацій, спричинених
провалами ринку, його неспроможністю забезпечити ефективний розподіл
ресурсів в умовах обмеження конкуренції, зовнішніх ефектів і неповної
інформації [3, с. 554].
Податкові пільги можуть слугувати стимулом для платників податку
певних видів інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з
метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, підтримка
енергозбереження та матеріалозбереження у виробництві, виробництво
важливих видів продукції, створення нових робочих місць та розвитку
регіонів. Загалом, якщо змінити вплив фіскальних інструментів з
компенсаторного на стимулюючий, то можна сказати, що пільги спрямовані
на створення сприятливих умов для раціонального розміщення
капіталовкладень в різних сферах та галузях економіки. Також пільги можуть
надаватися для новостворених і фінансово слабких підприємств, що
потребують час для того, щоб стати більш фінансово стабільними і
розвинутими свою діяльність. Податкові пільги можуть слугувати
своєрідним податковим регулятором, що дозволяє державі оперативно
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змінювати умови оподаткування та створювати стимули до активізації
діяльності в певних сферах виробництва.
Якщо розглядати пільги на мікрорівні, тобто на рівні домогосподарств
та окремих фізичних осіб, то пільги можуть надаватися з метою нейтралізації
деяких негативних соціальних ефектів, що були спричинені справлянням
окремих податків. Наприклад, при справлянні податку на додану вартість
використовується уніфікована ставка, але існують пільги, за допомогою яких
можна звільнити від оподаткування товари першої необхідності. Також
податкові пільги можуть бути надані певним групам платників, які належать
до окремих соціальних груп. Таким чином, такі пільги відповідають вимогам
соціальної справедливості оподаткування та збереження соціальної рівності
платників податків. Прикладом може слугувати звільнення від податку на
прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими
організаціями інвалідів і є їх повною власністю.
З іншого боку надання податкових пільг спричиняє нерівність платників.
Виходить, що одержання платником податкових пільг, якими не можуть
скористатися інші платники, є конкурентною перевагою, яку надає йому
держава. Іншими словами, держава надає окремим платникам чи групам
платників податкові пільги, тим самим вона втручається у конкурентну
боротьбу, що порушує ринкову рівновагу і загалом впливає на ситуацію
ринку. До того ж таким чином для іноземних суб’єктів створюються нерівні
умови функціонування в межах національної економіки порівняно з іншими
суб’єктами господарювання.
Рівність платників з приводу податків та у взаєминах з державою
ставиться під сумнів через те, що податкові пільги суперечать принципу
обов´язковості оподаткування. Що спричиняє посиленню тягаря
фінансування необхідних державних видатків і тим самим посилюється тиск
податкового навантаження на платників, яким податкові пільги не
надаються.
З огляду на механізм надання податкових пільг, вони є найбільш
нестабільним елементом податкової системи. Вони постійно змінюються,
переглядаються, скасовуються, скорочуються або доповнюються, у
результаті структура податкової системи може бути викривлена, а
планування і прогнозування податкового надходження (для держави) і
податкових платежів (для платників) істотно ускладняється [4, с. 26]. Це
здійснює вплив на дотримання принципу стабільності податкової системи,
що спричиняє ускладнення податкового законодавства і зменшує його
уніфікованість. До того ж наявність великої кількості пільг створює певні
проблеми, пов’язані зі складністю їх адміністрування та чіткого контролю
над процесом цільового використання коштів, що звільнені від
оподаткування.
Наявність податкових пільг створює передумови до застосування норм
пільгового оподаткування з метою лобіювання певних груп інтересів. Адже
як засвідчує практика використання податкових пільг в Україні, суб’єкти
підприємництва досить часто їх використовують як при ухиленні від сплати
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податків шляхом безпідставного застосування таких пільг, так і через
оптимізацію податкових платежів шляхом використання пільгових режимів
оподаткування [5, с. 330].
Загалом, втрати бюджету внаслідок надання податкових пільг є вагомою
складовою податкових втрат, що впливає на зменшення можливостей
використання бюджетних коштів.
Узагальнюючи усе вищевикладене, можна сказати, що в умовах
ринкової економіки пільгове оподаткування повинне створювати сприятливе
середовище для розвитку підприємництва та забезпечувати формування
передумов, необхідних для структурної перебудови національної економіки.
Однак нині виникають нові проблеми, які потребують подальших наукових
розробок у теорії та практиці оподаткування для створення рекомендацій
щодо вдосконалення податкової політики держави у сфері пільгового
оподаткування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
На теперішній час в Україні відбувся розподіл податкових надходжень
між державним та місцевими бюджетами, що дозволяє місцевим органам
держави бути самостійними і вирішувати фінансові проблеми незалежно від
держави. Податкові надходження включають в себе загальнодержавні та
місцеві податки і збори, які використовуються для формування та
використання фінансових ресурсів для виконання завдань та функцій, що
покладаються на органи державної влади та місцевого самоврядування.
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Питання податкових надходжень було розглянуто у працях таких
науковців як: Б. Оліна, Н.Б. Ткаченко, П.В. Мельник, О.М. Ковалюк,
М. Карліна та інші.
Податкові надходження – це встановлені законами України про
оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі), а
також місцеві податки та збори (обов’язкові платежі) [2].
До Зведеного бюджету Вінницької області за 5 останніх років
(2014-2018рр.) надійшло 70710905,8 тис. грн., в тому числі до місцевого 24914838,7 тис. грн., що становить 35,2 %. Протягом 5 останніх років
(2014-2018 рр.) спостерігається тенденція до збільшення доходів місцевих
бюджетів Вінницької області. У 2018 році даний показник становив
8091376,2 тис. грн., що в 3,5 рази більше, ніж був у 2014 році або на
2320217,6 тис. грн. (на 248,7 %). За останні 5 років найменша частка доходів
місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету Вінницької області у
2015 році – 29,9 %, що на 5,3 % менше, ніж визначена середня частка за
2014-2018 рр. (35,2 %).
Таблиця 1 – Доходи місцевих бюджетів
2014-2018рр., тис. грн.

2015/
2014

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2015/
2014

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

1588147,4

1825960

1510272,1

Відносне відхилення, %

846779,1

Абсолютне відхилення,
тис. грн.

36,5

50,1

38,4

22,9

8091376,2

6581104,1

4755144,1

3166996,7

2320217,6

2014 2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік
рік

Вінницької області у

Найбільша частка доходів місцевих бюджетів у доходах Зведеного
бюджету Вінницької області у 2018 році – 39,0 %, що на 3,8 % більше, ніж
визначена середня частка за 2014-2018 рр.
Таблиця 2 – Частка доходів місцевих бюджетів у доходах Зведеного
бюджету Вінницької області, тис. грн.
Період

Зведений бюджет

Місцевий бюджет

2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
Всього

7487922,7
10603456,1
13400059,4
18451519,4
20767948,2
70710905,8

2320217,6
3166996,7
4755144,1
6581104,1
8091376,2
24914838,7

Частка доходів місцевих
бюджетів
31,0
29,9
35,5
35,7
39,0
35,2

Як бачимо, протягом 2014–2018 рр. частка місцевих бюджетів у
Зведеному бюджеті Вінницької області не перевищує 40%, що засвідчує
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низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв’язанні проблем
розвитку регіонів. Розглянемо детальніше структуру доходів місцевих
бюджетів Вінницької області у 2014-2018 рр. (без врахування трансфертів).
Незважаючи на збільшення обсягу податкових надходжень із 2280752,0
тис.грн. в 2014 році до 7867046,0 тис.грн. у 2018 році (частка податкових
надходжень становила 97,2%), місцева влада області й досі не володіє
достатніми фінансовими ресурсами для виконання покладених на неї
функцій і завдань.
На збільшення надходжень від плати за землю вплинуло введення
обмежень щодо надання пільг для певних категорій платників та збільшення
ставки земельного податку на окремі земельні ділянки у 2014 р., а також
підвищення ставок орендної плати. У 2018 р. продовжилася тенденція до
збільшення частки орендної плати за земельні ділянки з одночасним
зменшенням земельного податку. Через те що, ставки орендної плати не
збільшуються, а зменшуються, разом з тим ставки земельного податку є
фіксованими [1].
Таблиця 3 – Динаміка та структура податкових надходжень до
місцевих бюджетів Вінницької області у 2014-2018 рр., тис. грн.
Вид доходів
ПДФО
Податок на прибуток
підприємств
- земельний податок і орендна
плата за землю
- єдиний податок
- податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки
Акцизний податок з роздрібної
торгівлі
Інші податки та збори
(екологічний податок, податок
на прибуток комунальних
підприємств, збір за паркову
транспортних засобів,
туристичний збір)

2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
1874186,7 1763035,2 2716061,5 4028895,4 5137211,6

Податкові надходження

2280752,3 3071252,5 4592654,3 6370703,5 7867045,9

6073,4

47969,1

78919,9

68781,7

100043,0

339883,8

435489,2

627082,7

754267,7

842743,5

-

438569,6

712419,4

947592,4

1160003,2

-

15374,3

28899

64341,7

98014,6

-

236248,7

380740

435026,4

461989,9

60608,4

134566,4

48531,8

71798,2

67040,1

Отже, для того щоб відбулося збільшення податкових надходжень
необхідно підвищити обсяги виробництва, платники податків зобов’язані
дотримуватись податкової дисципліни, тобто своєчасне внесення юридичним
та фізичним особами встановлених законом обов’язкових платежів і зборів
до державного бюджету країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Медичне страхування є обов’язковою складовою соціальної
інфраструктури всіх розвинених країн. Воно дає можливість підвищувати
рівень забезпеченості населення, якість надання медичних послуг та
контролювати використання коштів на охорону здоров’я.
Метою дослідження э сучасний стан медичного страхування в Україні,
розвитку, проблем та перспектив запровадження обов’язкового медичного
страхування .
Основними суб’єктами обов’язкового медичного страхування
виступають: страхові компанії, які пропонують відповідні послуги,
страхувальники (фізичні і юридичні особи), застраховані та медичні
установи.
Медичне страхування – це форма соціального захисту населення в сфері
охорони здоров’я з метою гарантування громадянам при виникненні
страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених
страховою компанією коштів, а також фінансування профілактичних
медичних заходів [4] .
Добровільне медичне страхування має за мету надання громадянам
можливості отримання медичної допомоги шляхом страхового фінансування.
Воно засновано на комерційних засадах та базується на принципі страхової
еквівалентності. Добровільне медичне страхування в Україні повільно
розвивається, тому є недостатньо розвиненим. Прискорення його розвитку
стане можливим після введення обов’язкового медичного страхування з
оплатою за рахунок коштів роботодавців.
Обов’язкове медичне страхування - один із найбільш важливих
елементів системи соціального захисту населення у сфері охорони здоров'я й
одержання необхідної медичної допомоги у разі захворювання. Держава в
особі своїх законодавчих і виконавчих органів повинна визначати основні
принципи організації обов’язкового медичного страхування, встановлювати
відповідні тарифи, коло страхувальників і створення спеціальних
державних фондів для акумуляції внесків на обов'язкове медичне
страхування [2, с. 1027].
Обов’язкове медичне страхування набуває рис соціального
страхування, адже порядок його проведення визначається законодавством. На
сьогодні медичне страхування в Україні регулюється в основному такими
нормативно- правовими актами як :
- «Основи законодавства України про охорону здоров’я» прийняті у
листопаді 1992 року Верховною Радою України ;
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- Закон України «Про страхування», введений в дію Постановою
Верховної Ради України від 7 березня 1996 року;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення мережі
закладів з організації надання медичної допомоги» Асистанс- Україна
від 4 грудня 1998 року.
Страхові платежі , що сплачуються громадянами та юридичними
особами, мають форму податку . Ця форма організації страхового фонду дає
змогу планувати медичну допомогy завдяки тому , що надходження коштів
до страхового фонду характеризується стабільністю та рівень страхового
забезпечення однаковий для всіх застрахованих .
Принципи обов'язкового медичного страхування:
1) загальності — всі громадяни незалежно від статі, віку, стану здоров'я,
місця проживання, рівня особистого доходу мають право на одержання
медичних послуг;
2) державності — кошти обов'язкового соціального медичного
страхування належать державі, яка забезпечує сталість системи і є
безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини населення
(наприклад, пенсіонерів);
3) некомерційності — обов'язкове медичне страхування має
неприбутковий характер, тобто прибуток від проведення обов'язкового
медичного страхування є джерелом поповнення фінансових резервів системи
такого страхування [1, с.457] .
Обов'язкова форма медичного страхування використовується, як
правило, у тих країнах, де переважне значення має громадська охорона
здоров'я, а добровільна - там, де поширені приватні страхові програми.
Принцип обов'язкового медичного страхування діє у Франції, Канаді,
Німеччині, Нідерландах. В Ізраїлі та Швейцарії переважає добровільне
страхування здоров'я, а обов'язкове існує лише відносно осіб окремих
професій [3, с.136] .
Для впровадження закордонного досвіду обов'язкового медичного
страхування та забезпечення високої якості страхових послуг в Україні
необхідно провести такі заходи :
- розробити чітку модель обов’язкового медичного страхування України
і розробити стратегію його впровадження;
- підготувати та затвердити відповідні законодавчі норми та внести
зміни до діючого законодавства для переходу до обов’язкового медичного
страхування (визначити основні умови і принципи функціонування системи,
зазначити чіткі критерії до страхових компаній, внести необхідні зміни до
законодавства про охорону здоров’я);
- провести реструктуризацію державних та комунальних закладів
охорони здоров’я, надати закладам охорони здоров’я статусу некомерційних
неприбуткових підприємств ;
- визначити перелік послуг, що будуть безкоштовно надаватися усім
громадянм, і будуть забезпечуватися державою;
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- зробити чіткий перелік базових медичних послуг, що мають надавати
відповідні заклади застрахованим за обов’язковим медичним страхуванням
та розрахувати їхню вартість - єдину на всій території України, але залежну
від рівня медичного закладу;
- визначити податкові пільги для роботодавців, які страхуватимуть своїх
працівників за певним видом страхування, і звільнення від оподаткування
страхових платежів, що стане істотним кроком до популяризації даного виду
страхування;
- на основі 2-х регіонів відпрацювати систему обов’язкового медичного
страхування;
- створити систему обов’язкового медичного страхування на рівні всієї
країни [5, с. 723].
Отже, обов’язкове медичне страхування є необхідним тому, що
забезпечує захист громадян від ризику втрати здоров’я. Також беручи до
уваги необхідність системного підходу під час проведення реформ,
вважаємо за доцільне модернізувати механізм медичного страхування
шляхом комплексного поєднання добровільного та обов’язкового медичного
страхування. Тому в Україні важливо розглянути можливості реалізації
інтегрованої схеми, що містить різні елементи цих двох систем.
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БAНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТA МEТOДИ УПРAВЛІННЯ НИМИ
Бaнківські устaнoви є бaгaтoфункціoнaльними устaнoвaми, діяльність
яких супрoвoджується виникненням ризиків. В зaгaльнoму рoзумінні ризик –
це невизнaченість стосовно нaстaння тієї чи іншої події в мaйбутньому.
Бaнківські ризики пов’язують перш зa все, із фінaнсовими втрaтaми, які
бaнк може понести від проведення оперaцій. Успішнa діяльність
комерційних бaнків зaлежить від прогнозувaння тa вміння упрaвляти
ризикaми, від вчaсного їх виявлення нa фінaнсовому ринку.
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В цілому, бaнківські ризики можнa поділити нa фінaнсові,
функціонaльні тa інші зовнішні. Фінaнсові ризики виникaють внaслідок
здійснення бaнкaми кредитнoї, депoзитнoї, інвестиційнoї діяльнoсті. Вoни
з
визнaчaються
ймoвірністю
грoшoвих
втрaт
і
пoв’язуються
непередбaченими змінaми в oбсягaх, дoхіднoсті, вaртoсті тa структурі aктивів
і пaсивів. Функціoнaльні виникaють при ствoренні будь-якoгo бaнківськoгo
прoдукту чи пoслуги, внaслідoк немoжливoсті свoєчaснo і в пoвнoму oбсязі
кoнтрoлювaти фінaнсoвo-гoспoдaрську діяльність, збирaти тa aнaлізувaти
відпoвідну інфoрмaцію. Дo інших зoвнішніх ризиків віднoсяться ризики, які
не зaлежaть від діяльнoсті бaнку (пoлітичнa ситуaція в крaїні, сoціaльнoекoнoмічне стaнoвище, фoрс-мaжoрні oбстaвини) [1].
Oскільки уникнути ризиків пoвністю є немoжливим, тoму oснoвним
зaвдaнням бaнку є упрaвління ними. Упрaвління ризикaми – це прoцес, зa
дoпoмoгoю якoгo бaнк виявляє (ідентифікує) ризики, прoвoдить oцінку їх
величини, здійснює їхній мoнітoринг і кoнтрoлює свoї ризикoві пoзиції, a
тaкoж врaхoвує взaємoзв'язки між різними кaтегoріями (видaми) ризиків.
Існувaння великoї кількoсті бaнківських ризиків зумoвлює неoбхідність
ефективних метoдів упрaвління ними, зaбезпечення в кінцевoму рaхунку
вирішення прoблем з прийняття рішень прo дoцільність чи недoцільність
уклaдення певних угoд чи здійснення певних oперaцій тa зниження їх
ризикoвoсті. До системи упрaвління бaнківськими ризикaми можнa віднести
методи уникнення бaнківських ризиків тa методи прийняття бaнківських
ризиків. Методи упрaвління бaнківськими ризикaми поділяються нa тaкі
групи:
Сутність методів уникнення бaнківських ризиків полягaє в ухиленні від
ризиковaної бaнківської діяльності і зaстосовуються лише до внутрішніх
бaнківських ризиків. Вони пoтребують відмoви від певних видів бaнківськoї
діяльності тa, відповідно, призводять до втрaти доходів від тaкої
діяльності [2].
Методи прийняття бaнківських ризиків включaють нaступні підгрупи,
зокремa, методи зниження бaнківських ризиків, сaмостійного протистояння
бaнківським ризикaм, передaння (трaнсферту) бaнківських ризиків.
Методи зниження бaнківських ризиків передбaчaють удосконaлення
оргaнізaційної структури, підвищення квaліфікaції персонaлу, удосконaлення
технічних зaсобів, диверсифікaції, лімітувaння, моніторингу тa контролю.
Методи сaмостійного протистояння бaнківським ризикaм дaють змогу
покривaти збитки зa рaхунок влaсних коштів. Якщо прибутку не вистaчaє для
покриття збитків, бaнки створюють влaсні резервні фонди. Методи
трaнсферу бaнківських ризиків полягaють у розподілі ризиків між іншими
учaсникaми ринку: бaнкaми, підприємствaми, будівельними, стрaховими,
інвестиційними, фaкторинговими тa лізинговими компaніями, іншими
фінaнсовими організаціями [3].
Оскільки діяльність банків найбільше пов’язана з кредитуванням, то
основний акцент в управлінні ризиками потрібно приділити кредитному
ризику. Кредитний ризик – ризик невиконання позичальником (контрагентом
банку) зобов'язань за кредитними операціями, тобто ризик того, що сплата
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позичальником процентів і основного боргу за кредитними операціями
проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не
проводитиметься. Кредитний ризик може виникати з різних причин, але в
будь-якому випадку для банку він означає загрозу втрати чи часткової втрати
коштів, наданих у користування. Досить важливо, щоб банк виявив, що саме
викликає появу такого стану, адже в майбутньому від цього залежатиме його
прибутковість за операціями, пов’язаними з кредитуванням [4].
Банки застосовують різні методи для зниження кредитного ризику,
основними з яких є оцінка кредитоспроможності клієнта, страхування
кредитів, зменшення кількості кредитів, які надаються одному позичальнику,
надання дисконтних позичок, залучення достатнього забезпечення,
резервування коштів під проблемну заборгованість.
Створення резервів під проблемну заборгованість є обов’язковим, але
цей метод має негативні наслідки, оскільки кошти, які зберігаються у вигляді
резервів не можуть бути використані в активних операціях і відповідно не
приносять прибутків для банку. Іншим методом є страхування, яке також
попереджає вплив кредитного ризику на діяльність банку. На жаль,
ефективність даного методу в Україні не значна, адже не всі кредитні
операції супроводжуються страхуванням.
Банки повинні усвідомлювати, що ідентифікація, аналіз, оцінка,
перевірка та контроль за кредитними операціями є важливим процесом
банківської діяльності в боротьбі з кредитним ризиком. Диверсифікація
методів мінімізації впливу кредитного ризику сприятиме формуванню
якісного банківського кредитного портфеля [5].
Отже управління банківськими ризиками – є найважливішим завданням
будь-якого банку. Вибір правильного методу управління банківським
ризиком
дозволить
підвищити
надійність,
стабільність
та
конкурентоспроможність банківської системи, що позитивно впливатиме на
загальний економічний стан країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Інтеграційні процеси є однією з актуальних ознак розвитку вітчизняної
фінансової системи. Зокрема, економічна інтеграція розширює законодавчі та
економічні бар'єри у національних страхових відносинах і має на меті
формування глобального страхового простору.Формування фінансів
страхових організацій відбувається у процесі операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності страховика, що мають певну специфіку в умовах
інтеграційних процесів та зумовлюють актуальність дослідження.
Фінансові потоки від операційної діяльності включають страхові
платежі, доходи, витрати і інші потоки грошових коштів, пов’язаних із
операціями страхування, співстрахування та перестрахування [2]. Основними
ознаками операційної діяльності в умовах інтеграційних процесів можна
виокремити:
 диверсифікацію страхових послуг, тобто розширення напрямів
діяльності страхових компаній;
 впровадження інновацій;
 пропозиція нової продукції на ринку;
 посилення співпраці страхових компаній з іноземними;
 розвиток страхового менеджменту;
 зміцнення відносин з фінансовими установами;
 розширення клієнтської бази.
Фінансові потоки від інвестиційної діяльності страховика включають
рух грошових коштів, пов’язаних із купівлею та продажем цінних паперів,
нерухомого майна та інших інвестиційних активів [2]. Основними
особливостями інвестиційної діяльності, в умовах інтеграційних процесів, є
розширення бази для вкладення капіталу страховика. Основними активами в
які можуть інвестувати страхові організації є:
 цінні папери;
 нерухоме майно;
 банківські вклади
 банківські метали;
 економіку України за напрямами КМУ;
 валютні вкладення згідно з валютою страхування;
 акції, облігації, іпотечні сертифікати [1].
Фінансова діяльність страхових компаній – система організації
фінансового забезпечення функціонування страховика та досягнення ним
намічених цілей [3, с. 30]. У даній сфері діяльності основними
особливостями, в умовах інтеграційних процесів, є:
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 зростання страхового і перестрахового капіталу;
 зростання банківського та страхового капіталу;
 покращення страхового менеджменту, щодо управління структурою
капіталу страхової організації;
 збільшення страхових резервів тощо.
Отже, основним джерелом фінансових ресурсів страхової організації є
фінансові надходження від операційної діяльності. Крім того, в сучасних
умовах, джерела фінансування страхових диверсифікує за рахунок посилення
фінансової та активізації інвестиційної діяльності, що визначає особливості
діяльності страхових організацій в умовах інтеграційних процесів.
Список використаних джерел:
1. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (дата звернення: 15.03. 2019).
2. Приступа Л. А. Особливості формування капіталу страхових компаній
у сучасному бізнес-серидовищі. Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки 2016. № 4. т. 2. С. 225 – 228.
3. Світлична О.С., Сташкевич Н.М. Управління фінансами страхових
організацій: навч. пос. Одеса: Атлант , 2015. 258 с.
Чумак Лідія
Науковий керівник: Романовська Ю.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКІВ
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На сучасному етапі джерела формування дохідної частини державного
бюджету. Податкові надходження до бюджету України формують більшу
його дохідну частину. Важлива частина в загальній сумі податкових
надходжень генерується за рахунок надходжень з податку на додану вартість.
Побудованим питанням податкових надходжень присвячено наукові
праці У. Дж. Маккартена, Д. Чуа, А. Тейта, Дж. Крейга, Є Санли, А. Фарка,
Дж. Норрегарда, П. Шома, В. Ганди та інших. У працях відомих авторів
обговорюються проблемні питання і надаються науково-практичні
характеристики у сфері управління державними фінансами, податковою
системою в тому числі.
Основна частина дослідників визначають бюджет як централізований
фонд фінансових ресурсів держави, що використовується для забезпечення
покладених на неї функцій і завдань. Аналогічний до цього, є
сформульоване в Бюджетному кодексі України, в якому написано, що
бюджетом є план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади
протягом бюджетного періоду [1,ст. 2]. Чинним законодавством України
передбачено п'ять головних методів накопичення державного бюджету:
надходження від продуктивної діяльності (державні послуги та
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підприємницька діяльність державного сектору національної економіки);
доходи від майна, майнових прав, а також від використання державних
ресурсів; податкові надходження; позичені державою кошти; емісійні
доходи [1, ст. 2].
Податкові надходження мають головне місце серед різних методів
мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів державного регулювання
економіки, вони є найбільш нормальними і загальним відображенням стану
національної економіки [2, ст. 54]. Використання податків як фінансових
факторів базуватиме на запровадженні різноманітних інструментів
налаштування економічних пропорцій, забезпечення потрібного рівня
соціальних гарантій і так далі. Для будь-якої держави з ринковою
економікою податки є нестандартним фактором налатування та
попередження негативних течій в економіці. Податки є нестандартним
механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними
інтересами та інтересами окремих суб’єктів господарювання. Адже, податки
визначають характер взаємовiдносин мiж пiдприємствами усiх форм
власності з державним та мiсцевим бюджетами, з банкiвськими установами,
державними органами виконавчої влади тощо.
Для поліпшення і оптимізації податкових доходів головну увагу
потрібно приділяти пільговому оподаткування, що веде до витрат бюджету
та не спричиняє поліпшенню фiнансово-господарської діяльності окремих
суб’єктiв i держави в загальному.
Таблиця 1 – Виконання податкових надходжень України з 2016 по
2018р.р ( млн. грн.)
Показники
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Інше
Всього

Місцеві бюджети

Державний бюджет

Зведений бюджет

201550

627154

828159

25969

128402

154371

2517

31741

34259

229491

787291

1016789

Розраховано за даними [3, ст. 1].
Як бачимо податкові надходження і неподаткові надходження у
2018 році збільшились порівняно з 2016-2017 р. р. За данними у грудні 2017
року до бюджету надійшло 841,1 млрд. грн. податків та зборів. Ціна 177,0
млрд. грн., або на 26,7%, більше показника 2016 року. До державного
бюджету протягом 2017 року забезпечено 651,6 млрд. грн., до місцевих
бюджетів – 189,5 млрд. гривень. Збір коштів до зведеного бюджету у 2017
році склав 961,1 млрд. грн., що на 202,7 млрд. грн., або на 26,7 %, більше
2016 року, у т. ч. до державного бюджету – 771,6 млрд. гривень [3, ст. 1].
Таким чином можна зробити висновок, що головна роль у забезпеченнi
виконання державної функцiї відносно наладжування економiчних процесiв
припадає податкам, які управляються до державного бюджету. У
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Державному бюджетi України податкові надходження є найбільшою ланкою.
За досліджуваний період основна сума податкових надходжень збільшилась
вдвічi, але абсолютний прирiст, їх частина у бюджеті є нестабільною. Це
завiрить, що хоча i вiдбувається постійне поліпшення оподаткування,
фiскальний потенцiал податків є невикористаним через податкові пiльги,
дефекти до сплати, дефекти в адмiнiструванні податкову заборгованiсть. Для
досягнення найкращого ефекту в довершення заходiв податкової полiтики
перевагу бажано придавати таким, якi пiддержують економiчному
зростанню, а затим - заповнення державної казни податковими
надходженнями.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ
Важливим для України фактором в сучасних умовах є стан її фінансової
безпеки. Без забезпечення фінансової безпеки держави на всіх рівнях
управління неможливо вирішити економічні проблеми, що стоять перед
країною.
Особливо актуальним стало дослідження та вивчення складових
фінансової безпеки України в умовах економічної кризи. Адже тільки
визначивши та дослідивши причини проблеми можна уже шукати способи її
подолання та покращення становища фінансової безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що значний внесок у
дослідження проблем забезпечення фінансової безпеки здійснили провідні
українські та зарубіжні науковці, такі як: І. О. Бланк, З. С. Варналій,
М. М. Єрмошенко, В. К. Сенчагов, А. І. Сухоруков, С. І. Юрій,
Л.В. Шевченко, М. А. Коваленко, О. В. Прокопенко, І. М. Комарницький,
Н. Й. Реверчук, В. І. Соловйов, М. М. Єрмошенко, О. І. Барановський,
А.Б. Миколайчук, О. Савицька, Б. Ю. Кишакевич, Н. В. Наконечна та інші.
Визначення фінансової безпеки є досить новим як для науки, так і для
практики. В Україні питання безпеки розглядалися переважно з погляду
національної або економічної безпеки держави. Але сьогодні вже йдеться про
право на існування такого визначення, як фінансова безпека, яка містить у
собі безліч аспектів, це і бюджетна, і валютна, і грошова, і інфляційна, і
інвестиційна, і боргова, а також безпека суб’єктів кредитно-фінансової
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сфери. На сьогодні в економічній літературі можна зустріти досить багато
точок зору щодо категорії «фінансова безпека». Так, під фінансовою
безпекою ми розуміємо такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який
характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових
інструментів, технологій і послуг, стійкістю внутрішніх та зовнішніх
негативних чинників (загроз), здатність цієї сфери забезпечувати захист
національних фінансових інструментів, достатні обсяги фінансових ресурсів
для всіх суб’єктів господарювання та населення у цілому – ефективне
функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток [3].
Головною метою фінансової безпеки держави має стати фінансова
стабільність, незалежність та впевненість у майбутньому її населення, за
рахунок постійного зростання фінансових показників на душу населення.
Саме зміст фінансової безпеки полягає у: рівні захищеності фінансових
інтересів і в забезпеченості суб’єктів усіх стадій управління фінансовими
ресурсами; належному стані складових фінансового ринку та якості
фінансових інструментів і послуг; стані фінансових потоків в економіці, як
одного з найважливіших системо-утворюючих елементів економічної
безпеки держави [1].
Пріоритетні напрямки зміцнення фінансової безпеки України
визначаються, насамперед, на основі оцінки рівня показників фінансової
безпеки держави. На рівень фінансової безпеки впливають багато
індикаторів, основними з яких є: дефіцит державного бюджету, обсяги боргів
держави, рівень інфляції, обсяг міжнародних резервів НБУ, вартість
банківських кредитів, високий рівень інфляції, висока частка іноземною
банківського капіталу в загальному обсязі капіталу банків, що становить
майже 40 % (при максимальному – 30 %) [2].
Стає зрозуміло, що нестабільне економічне становище, що склалося в
нашій країні та розвиток економічної кризи вносить свій негативний відбиток
на стан фінансової безпеки країни. Економічна криза нашої держави
демонструє свою глибину та не очікувано високі темпи погіршення стану
національного господарства, що проявляється у зниженні темпів
виробництва, матеріальному занепаді пов’язаному з досягненням критичного
рівня старіння виробничого капіталу, деградація традиційних промислових
підприємств, зруйнування грошової систeми, банкрутство банківського
сектора, деструктивні регулювальні дії уряду, в першу чергу, у питаннях
оподаткування, заморожування зарплат і пенсій, введення додаткових
митних платежів на імпортні товари, протекціоністське валютне
забезпечення імпорту газу. До цього додаються руйнівна дія тотальної
корупції в органах влади та гібридної, затяжної війни на нашій території.
Фактори економічної деградації утворювалися не один рік, вони глибинного, а не поверхневого походження. Першими включилися чинники
деградації промислових підприємств і занепад національної грошовокредитної системи, потім додалися інші фактори, які посилили і прискорили
тенденції падіння економіки та завдали руйнівного удару на фінансову
стабільність та незалежність країни.
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Негативний вплив на фінансову безпеку країни спричиняють і зовнішні
загрози, такі як значне від’ємне зовнішньоторговельне сальдо; зростання
зовнішнього державного боргу; втручання міжнародних фінансових
організацій у національну фінансово-кредитну сферу; залежність
вітчизняного фінансового ринку від світового; дефіцит платіжного балансу
країни. Також проблема виникає у тому, що у процесі піднесення світової
фінансової глобалізації розгортаються передумови фінансової нестабільності:
зміна валютних режимів; зростання обсягів міжнародних потоків капіталу,
обсягів валютообмінних операцій, збільшення швидкості поширення
інформації; якісні зміни у структурі міжнародних потоків капіталу, що
спричинили мобільність капіталів; приналежність суб’єктів фінансового
ринку до різних національних економічних систем, що збільшує рівень
ризику фінансових операцій та зумовлює зростання нестабільності
глобального фінансового простору, що може негативно впливати на
фінансову безпеку держави [3].
Для забезпечення фінансової безпеки України потрібно створити і
прийняти Фінансову доктрину, в якій в якості основного завдання має
фігурувати створення якісної, суверенної фінансово-банківської системи,
основною функцією якої має бути забезпечення фінансової самодостатності і
безпеки держави.
Важливим напрямом забезпечення фінансової безпеки України має стати
досягнення політичної стабільності в країні. Як відомо, політика і економіка
тісно пов'язані, але в Україні в останні роки політичний фактор домінує над
економічним, що негативно позначається на діях як внутрішніх, так і
зовнішніх інвесторів. Поки в Україні не буде забезпечена політична
стабільність важко очікувати стабільного економічного зростання і
підвищення життєвого рівня населення. А в цьому якраз і набувають
реалізації заходу держави, спрямовані на забезпечення належної фінансової
безпеки країни.
Отже, для забезпечення фінансової безпеки необхідно вжити такі
заходи:
 підготувати Закон України «Про економічну безпеку України»;
 забезпечити конкретні показники дохідної, видаткової частини
бюджету;
 створити ефективну систематичність контролю за використовуванням
бюджетних коштів;
 зміцнити платіжну дисципліну всіх суб'єктів господарської діяльності;
 перервати «втечу» українських капіталів за кордон;
 почати ефективний державний контроль за здійсненням валютних
операцій.
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Постiйна праця людини та її жага до полiпшення рiвня свого життя,
добробуту, пiдвищення соцiального статусу були i є одним з найважливiших
чинникiв суспiльного прогресу. Однак, реальнiсть нашого життя є такою, що
з об’єктивних причин не будь яка людина може реалiзуватися як активний
член суспiльства, а бiльша частина людей, якi протягом свого життя мали
таку можливiсть, з часом її втрачають. Тому проблема соцiального
забезпечення людей в старостi або у разi хвороби та калiцтва є одною з
найактуальнiших для кожного розвинутого суспiльства, яке побудовано на
принципi загальнолюдської моралi i дбає про своїх непрацездатних членiв.
Актуальнiсть даної теми полягає в тому, що саме зараз, пiд час переходу
до ринкових вiдносин, стає очевидною, як нiколи, необхiднiсть
удосконалення системи соцiального захисту населення, основною часткою
якого є удосконалення iнституту органiв соцiальної роботи. Мета дiяльностi
таких органiв – проведення полiтики держави, спрямованої на встановлення
стiйких зв’язкiв мiж рiвнями органiзацiйної системи, розробленої для
формувати соцiальних вiдносин у суспiльствi та забезпечення громадян
потенцiйними життєвими благами для задоволення їхнiх потреб, розвиватку
економiчної самостiйностi в управлiннi.
Серед вчених економiстiв, котрi дослiджували цi питання в своїх
наукових працях, зазначимо наступних: I. Сирота, О. Василик, Б. Зайчук,
М. Захарко, О. Коваленко, В. Дiхтєрьова, З. Коровiна, Л. Ларiонова, О. Огiй,
В. Шумський, О. Мельник, К. Окольнiков, Д. Остапенко, та багато iнших.
Пiд пенсiйним страхуванням мається на увазi вид страхування, при
якому страховик за договором страхування приймає на себе зобов'язання
виробляти страховi виплати страхувальниковi (застрахованiй особi) у
фiксованiй, як правило, сумi з встановленою перiодичнiстю за умови дожиття
його до передбаченого договором вiку та повної сплати ним страхової премiї.
В Українi запроваджується трирiвнева система пенсiйного забезпечення,
яка включає: загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування i
добровiльне додаткове пенсiйне забезпечення [2, с. 336].
Одним iз центральних органiв державної виконавчої влади, який
виконує функцiю управлiння соцiальним забезпеченням у країнi, є
пiдпорядковане Кабiнету Мiнiстрiв України Мiнiстерство працi i соцiальної
полiтики України. Це мiнiстерство є провiдним органом у системi
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центральних органiв виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної
полiтики у сферi зайнятостi, соцiального захисту населення, соцiального
страхування, оплати. Через систему пiдпорядкованих йому органiв
Мiнiстерство забезпечує реалiзацiю прав громадян на соцiальний захист
шляхом своєчасного та адресного надання соцiальної пiдтримки, в тому числi
державної допомоги малозабезпеченим громадянам, у разi втрати
працездатностi, досягнення пенсiйного вiку; здiйснення державного нагляду
за дiяльнiстю фондiв загальнообов’язкового державного соцiального
страхування та контролю за додержанням вимог законодавства пiд час
призначення та виплати пенсiй.
Реалiзацiя мiсiї державного пенсiйного страхування в Українi
передбачає акумулювання необхiдних для цього фiнансових ресурсiв. В
умовах реформування пенсiйної системи, помiтно зросла роль державного
пенсiйного страхування у забезпечення добробуту суспiльства. Це
проявлялося у суттєвому збiльшенi розмiрiв мiнiмальних пенсiйних виплат, а
також у значному зростаннi середнього розмiру пенсiй. Зрозумiло, що
зростаючi обсяги пенсiйних виплат потрбеували адекватного збiльшення
фiнансових ресурсiв Пенсiйного фонду України [1,c. 356].
Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що
здійснює
керівництво
й
управління
солідарною
системою
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір,
акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії і готує документи для
їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату
пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із
законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України,
здійснює контроль за цільовим використанням коштів ПФУ [3, с. 142].
Пенсiйний фонд України у встановленому порядку вносить мiнiстру
працi та соцiальної полiтики України пропозицiї з питань утворення
державної полiтики у галузi пенсiйного забезпечення i соцiального
страхування, забезпечує її виконання. Щоб визначити, яка з складових
доходу Пенсiйного фонду має найбiльший вплив на його зростання, потрiбно
проаналiзувати склад доходiв Пенсiйного Фонду (таблиця 1)
Данi таблицi говорять про те, що головним чинником у формуваннi
доходу Пенсiйного фонду виступають власнi надходження фонду, i за
2018 рiк вiдбулось збiльшення даного виду надходжень на 21,8% до
позначки 202,1 млрд. грн. Окремо це пов’язано з пiдвищенням темпiв
збiльшення фонду оплати працi, а тому, i зростання надходжень єдиного
внеску.
Таблиця 1 – Динамiка складу доходiв Пенсiйного фонду України у
2014-2018 рр. [5]
Показник
Власнi надходження
Кошти Державного бюджету
Iшнi надходження
Всього

2014
165,9
75,8
2,5
244,3
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Роки, млрд.грн
2015
2016
2017
169,8
111,7
158,9
94,8
142,5
133,5
1,8
2,4
0,8
266,5
256,7
293,2

2018
202,1
150,1
6,4
358,5

Кошти Державного бюджету України протягом 2014-2018 рокiв мають
тенденцiю збiльшуватися кожен рiк. А саме, у 2015 роцi надходження з
державного бюджету зросли на 25,1% i становили 94,8 млрд. грн. Також i у
2016 роцi, даний показник зазнав суттєвого збiльшення на 47,7 млрд. грн.
(50,3%) та становив 142,5 млрд. грн. Проте, в наступному ж роцi цей вид
надходжень знизився на 6,3 % i становив 133,5 млрд. грн. У 2018 роцi знову
спостерiгається зростання надходжень з Державного бюджету до Пенсiйного
фонду України. Так, збiльшились на 16,6 млрд. грн. (12,4 %), кошти, що
надiйшли з Державного бюджету становили 150,1 млрд. грн.
Пенсійна реформа повинна виконуватися на системних засадах, на
основі досвіду інших країн пристосованих до українських умов, а саме:
прийнятності, соціальної справедливості, підтримки та розуміння реформи
усіма класами населення; свободи вибору, підвищення зацікавленості і
відповідальності громадян за свою забезпеченність у похилому віці;
економічної обґрунтованості та фінансової спроможності і стійкості
пенсійної системи; сприяння зростанню національних заощаджень та
економічному розвитку країни; захищеності від політичних ризиків [4, с. 19].
Отже, пенсiйнi системи вдосконалюються майже у всьому свiтi, i в
першу чергу в країнах з розвиненими суспiльними вiдносинами. Це
спричинено зростом старiння населення. Тому, крiм пiдвищення пенсiйного
вiку, впроваджуються iншi, побудованi на абсолютно нових принципах,
системи пенсiйного забезпечення, що розосереджують ризики i послаблюють
їхнiй вплив на пiдставi аналiзу доходiв Пенсiйного фонду України
встановлено, що вони вiдiграють основну роль у забезпеченнi соцiальних
потреб населення. У такий спосiб, з метою оптимiзацiї управлiння процесами
формуванням доходiв необхiдним є виконання комплексу взаємоузгоджених
заходiв, що, на мою думку, неможливо без подальшого реформування
пенсiйної системи України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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;
- 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. Отже, створення раціональної податкової системи
забезпечить збалансованість загальнодержавних і приватних інтересів, буде
сприяти розвитку підприємництва та нарощуванню національного багатства
України.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Для функціонування ефективної податкової системи необхідним є
податковий контроль. Завдяки ньому забезпечується зв’язок платників
податків з органами державного управління, що наділенні особливими
податковими правами і повноваженнями. Питання податкового контролю є
актуальним, тому що сьогодні не можна стверджувати, що організація і
діяльність фіскальної служби близькі за рівнем до країн Європи. Податковий
контроль є кінцевою стадією управління оподаткуванням і також одним з
елементів планування податкових доходів бюджетів. Це пов’язано з тим, що
він є як формою реалізації контролюючої функції податків, так і формою
примусових грошових відносин.
Питання податкового контролю не залишаються поза увагою науковців
та є актуальними. Дослідженню даної теми приділяють увагу такі дослідники
як: А. Даниленко, А. Крисоватий, А. Сігаєва, В. Борейко, В. Вишневський,
В. Литвиненко, В. Ревун, Д. Липницький, Л. Тарангул, С. Каламбет,
Ц. Огня.
Метою дослідження є визначенні суті податкового контролю та
напрямів підвищення його ефективності в сучасних умовах.
У науковій літературі та чинному законодавстві визначено, що
податковий контроль – це самостійний вид державного фінансового
контролю, спрямований на забезпечення дотримання податкового та іншого
законодавства платниками податків, встановлення, ліквідацію та
попередження податкових правопорушень. Податковий кодекс України
визначає правове регулювання напрямів, видів, форм та порядку здійснення
контролю в оподаткуванні. У ст. 26.1 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ) встановлено: «Податковий контроль – це система заходів, що
вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових
операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи». [1]
Якість податкового контролю, що включає рівень, повноту, достатність,
порядок виконання податковими інспекторами як суб’єктами контролю
роботи із забезпечення його цілей, реалізації окремих процедур є досить
важливою умовою ефективності діяльності податкових служб. Для цього
першочергового вирішення потребують питання оптимізації процедур
податкового контролю, підвищення якості проведення податкових перевірок
та забезпечення контролю за роботою податкових інспекторів. [2]
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У Податковому кодексі спостерігається поділ податкових перевірок,
який призводить до появи нових термінів, таких як: «документальна
перевірка», «оперативна перевірка», «зустрічна перевірка» тощо. В
результаті не розв’язуються проблеми з визначенням предмету перевірки.
Запропонована концепція правового регулювання податкового контролю, яка
побудована на запровадженні єдиних уніфікованих правил для всіх напрямів
контрольної діяльності податкових органів, не дозволяє уникнути існуючих
труднощів у взаємовідносинах податківців та платників податків під час
проведення контролю та гарантувати свободу підприємницької діяльності.
Серед суб’єктів податкового контролю провідне місце займають
податкові органи, основним завданням яких є здійснення ефективного
контролю за додержанням платниками податків податкового законодавства, а
також правильністю нарахування та повнотою і своєчасністю сплати
податкових платежів. Проте у процесі діяльності платники податків,
найчастіше скоюють такі правопорушення: ухилення від сплати податків,
протидія податковим інспекторам з метою приховування правопорушень,
неправильне застосування режиму податкових пільг, порушення строків
сплати податків та подання податкової звітності, навмисне учинення
податкових злочинів.
При наявності правопорушень настають такі головні види
відповідальності:
 цивільно-правова (перед кредиторами і контрагентами);
 фінансова, кримінальна, адміністративна (перед державою).
Враховуючи всі права платників податків, податковий орган
використовує наступні форми податкового контролю: податкові перевірки,
облік платників податків, оперативно-бухгалтерський облік надходження
податків, контроль за відповідністю витрат доходам. Зростання вимог до
організації податкового контролю та підвищення його ефективності
зумовлено такими причинами:
 уникнення податків та ухилення від їх сплати податків;
 збільшення невчасного виконання податкових зобов’язань перед
державою. [3]
Отже, необхідність організації податкового контролю в галузевому
аспекті зумовлена тим, що на сьогодні є необхідною розробка та
впровадження єдиних методичних заходів податкового контролю та системи
показників по окремих галузях для прогнозування ймовірності податкових
порушень, що дозволить найбільш повно відстежувати стан справ по
однорідній групі підприємств, здійснювати порівняльний аналіз їх
фінансово-господарської діяльності, оцінювати загальну цінову та
кон’юнктурну ситуацію на галузевому ринку, ефективніше запобігати
уникненню від оподаткування.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Глoбалізація еконoміки унемoжливлює успішне існування підприємств
без введення змін, щo зумовлювали б відповідність виробництва потребам
споживачів. Саме тому іннoваційна діяльність є важливoю складoвою
рoзвитку промислoвих підприємств. Викoристання пoдаткових засoбів та
механізмів з метoю стимулювання інноваційнoї еконoміки є встанoвленим
фактoм в більшoсті іннoваційно рoзвинутих країн. Пoстає питання прo
ефективність такогo стимулювання загалoм та за умoв станoвлення та
розвитку національної інноваційної економіки на теренах нашої держави. На
сьогoдні в Україні усе більшoї актуальнoсті набуває прoблема ствoрення
ефективної системи oподатковування, здатної забезпечити відповідний
рівень стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. При цьому
податкове стимулювання має стати важливою складовою державної
інноваційної та інвестиційної політики.
На сьогодні вітчизняна економічна наука має значні напрацювання в
галузі дослідження проблем податкового регулювання, які відображені в
працях Ю.Бажала, В. Гейця, Н. Демчака, О. Замаслова, А. Крисоватого, Ю.
Іванова, М.Мельника, А. Мамонова, В. Подлєсної та інших відомих
науковців. Проте порушена тематика потребує подальшого розвитку та
вдосконалення.
Ефективне функціонування економіки країни, що орієнтується на
інтеграційні процеси, потребує розроблення відповідної системи
оподаткування зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД). Тому сучасні
податкові реформи мають набути нового змісту й сприяти формуванню
ефективної системи регулювання ЗЕД, яка враховувала б особливості
соціально-економічного розвитку України, стан реформування економіки,
рівень конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, його інвестиційні
й
інноваційні
можливості.
Інноваційність
є
визначальною
характеристикою сучасних науково-технічних, виробничих, соціальноекономічних та усіх суспільних процесів. Податкові стимули
зарекомендували себе як дієвий інструмент непрямої державної підтримки
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інноваційної діяльності на її завершальному етапі та з початком серійного
випуску інноваційної продукції і отримання прибутків. Надання податкових
стимулів дозволяє знизити середньозважену вартість капіталу
лише
прибутковим підприємствам. Тому надання податкових стимулів збитковим
підприємствам є недоцільним [3, c. 89].
За ступенем участі у фінансoвому забезпеченні підприємств, що
проводять інноваційну діяльність, мoжна виділити такі види грошового
забезпечення, як, зокрема, державне фінансування, кoшти місцевих
бюджетів, кредитування, інвестування, самофінансування. Державне
фінансування інноваційних прoектів пoлягає у виділенні державoю грoшових
ресурсів на певні пріoритетні для науки цієї країни наукoві прoекти з
бюджету та пoзабюджетних фондів на безповоротній основі. Перевагою
цього джерела є відсутність необхідності повернення інвестованих коштів, а
недоліком – рідкість такoго виду інвестування. Кoшти місцевих бюджетів
мають суттєву перевагу, оскільки, інвестуючи в місцеві прoмислові
підприємства, бюджети вoдночас рoзвивають рівень екoноміки на місцевому
рівні. Кредитування полягає в наданні позик на проведення інноваційної
діяльності з боку банків та інших кредитних установ, проте це є невигідним
джерелом фінансування для промислoвих підприємств, адже впровадження
інновацій є довгостроковим процесом, а кредитування економічно вигідне
лише під час реалізації короткострокових проектів [1, c. 15].
Сутність інвестування звoдиться дo участі кoштів інвестoра в
економічно перспективних інноваціях. Усі форми залучення іноземних
інвестицій мають довгостроковий стратегічний характер та можуть сприяти
прискоренню скорочення технологічного розриву з провідними
індустріальними країнами. Однак обсяги залучення іноземних інвестицій в
Україні нині недостатні через нестабільне та інвестиційно несприятливе
економічне стано- вище, пов’язане з нестабільністю валюти, воєнного стану
на сході країни та групою інших чинників, що спричиняє непривабливість
вітчизняних підприємств для іноземних інвесторів [4, c. 113].
Самoфінансування іннoваційної діяльнoсті пoлягає у прoведенні
наукoвих та прoмислових дoсліджень, прикладних рoзробок за рахунок
власних коштів підприємства, oсновними джерелами яких виступають
прибуток та амортизаційні відрахування. Промислове підприємство, що має
постійний дохід, може використовувати власні кошти для фінансування
інновацій. Наприклад, частина прибутку може бути виділена на розробку та
впровадження нововведень після достатньої кількості накопичених коштів.
Також фінансовим джерелом може бути амортизація. Амoртизація – це
процес перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної
продукції з метою їх повного відновлення. Амортизаційні кошти надходять
підприємству у складі доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг) і
накопичуються для подальшого використання як джерела відтворення
вартості основних засобів в амортизаційному фонді. Амортизаційний фонд
накопичується підприємствами поступово і використoвується для вкладень в
основні засоби не відразу, а за ступенем накопичення коштів [2, c. 1-3].
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Ресурси амортизаційного фонду є безкоштовним джерелом
фінансування інноваційної діяльності, надходження до якого легко
спланувати, оскільки вони мають постійний характер. Крім цього, власні
кошти порівняно з банківським кредитуванням вкладаються на безстроковій
основі без забезпечення. Oсновним джерелoм фінансування іннoваційної
діяльності українських підприємств є власні кошти (табл. 1) [5].
Таблиця 1 – Джерела фінансування іннoваційної діяльності, млн. грн.
Рік

Загальна сума
витрат

2016
2017
2018

7 695,9
13 813,7
25 229,5

Зокрема, за рахунок коштів
державного
іноземних
власних
бюджету
інвесторів
6 540,3
344,1
138,7
13 427,0
55,1
58,6
26 036,0
185,0
29,4

Проаналізувавши дані, наведені в табл. 1, спостерігаємо зміну в
структурі фінансування. В період з 2016 по 2018 роки помітні спад власних
коштів як джерела з найменшою кількістю у 2016 році та подальший ріст.
Спостерігається стрімкий спад іноземного фінансування з 2016 року.
Іноземні інвестиції знизились у 2018 році на 60% порівняно з 2017 роком.
Позитивним показником є загальне зростання витрат на інновації на
підприємствах.
Отже, для економіки України характерні такі проблеми для
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: дефіцит довгострокових
кредитних ресурсів, значна тіньова економіка, нестабільність та протиріччя
законодавства. Тому важливого значення набуває розробка адекватного
інноваційно-інвестиційним потребам вітчизняної економіки податкового
законодавства. Оскільки саме інструменти податкового регулювання
виступають важливим чинником активізації інвестиційної діяльності
посткризового періоду. Таким чином, щоб забезпечити зростання обсягів
інвестицій, необхідно провести структурні реформи вітчизняної економіки,
які пов’язані зі створенням сприятливого інвестиційного клімату в сфері
інноваційної діяльності.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Формування соціально-орієнтованої ринкової економіки передбачає
розробку й запровадження нових форм і методів системного управління
економікою. Чільне місце у цій системі посідає фінансовий механізм
організації економіки.
Проблеми фінансового механізму дослiджують такі науковці, як:
Барський. Ю. М. Чуль О. М. [2], Опарін В. М. [1], Лазебник Л. Л. [3] та інші.
На думку Опаріна В. М. фінансовий механізм організації економіки є
категорією фінансового управління економікою, оскільки він організовує
виробничу
і
торговельну
поведінку
субʼєктів
господарювання.
Визначальними тут є форми і способи бухгалтерського, податкового,
бюджетного, банківського і статистичного обліку й звітності. Фінансове
управління економікою, так само як і її фінансовий механізм, реалізують себе
через сукупність управлінських функцій, із яких основними є:
прогнозування, планування, стимулювання, координування, організація,
регулювання, контроль [1, с. 243].
Фінансовий
механізм
управління
економікою,
на
думку
Ю. М. Барського, включає такі основні елементи: організаційну структуру
управління фінансами в державі; чинне законодавство і нормативну базу, які
регулюють фінансове управління державними фінансами і фінансами
підприємств галузей; планування державних фінансів центральними
економічними органами; планування децентралізованих фінансів суб’єктами
господарської діяльності; систему методів і форм стимулювання та
обмеження фінансово-господарської діяльності в державі; систему
аудиторських органів і органів контролю за функціонуванням фінансів на
всіх рівнях управління [2, с. 40].
Фінанси є рушійною силою національного господарства. Фінансові
відносини в країні можуть успішно розвиватися тільки тоді, коли держава
створює відповідні умови. У своїх діях з організації економіки і держава, і
підприємства використовують фінансовий механізм, який є складовою
частиною господарського механізму. Фінансовий механізм стимулює весь
процес відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Він має
забезпечувати найсприятливіші умови для макроекономічних процесів, а на
мікрорівні — сприяти чіткій взаємодії усіх його елементів: податкових,
кредитних, бюджетних, валютних, митних та інших. Важливою основою
ефективної організації будь-якої економіки в умовах глобалізації є наявність
фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-комерційної діяльності
субʼєктів господарювання. Без фінансових ресурсів не можна провести ні
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оптимізації, ні реструктуризації, ні реорганізації економіки в цілому та
окремих підприємств зокрема [2, с. 42].
Лазебник Л. Л. виділяє наступну структуру фінансового механізму
(рис.1), [3, с. 98].

Рисунок 1 – Структура фінансового механізму
Звідси складовими частинами фінансового механізму є : фінансові
методи, фінансові важелі, фінансові інструменти, тощо.
Призначення фінансового механізму в кінцевому рахунку зводиться до
фінансового забезпечення і фінансового регулювання економічних і
соціальних процесів у державі.
Здійснення системи розподільчих і перерозподільчих відносин
відбувається із використанням методів фінансового забезпечення суб’єктів
господарської діяльності, основними з яких є: бюджетне фінансування,
кредитування та самофінансування.
Наступним елементом фінансового механізму є фінансове регулювання
діяльності, яке відбувається через оподаткування шляхом вилучення частини
доходів підприємств і організацій, а також населення спрямування цих
коштів у бюджети на державні цільові фонди для задоволення державних
потреб.
Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу
створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки,
обов’язкові збори, норми амортизаційних відрахувань, відсотки за кредити,
фінансові стимули та санкції. [2, с. 41].
Отже, фінансовий механізм, його структуру досліджують багато
науковців які вважають що фінанси відіграють значну роль в формуванні
економічного розвитку країни. Фінансовий механізм є складовою
господарського механізму і стимулює весь процес відтворення. Фінансовий
механізм включає комплексну взаємодію фінансових інструментів за
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допомогою яких забезпечується оптимальні параметри формування
фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх використання для
забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб громадян.
Список використаних джерел:
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
Досі відсутній єдиний підхід щодо трактування поняття інвестиційний
клімат, хоча в наукових колах дослідженню сутності поняття приділялось
чимало уваги. Узагальнивши погляди сучасних вчених під поняттям
інвестиційного клімату слід розуміти сукупність різного роду факторів
впливу, що представлені на рис.1, які притаманні певній країні або регіону,
галузі і визначають рівень її привабливості для іноземного інвестора.
Чинник впливу на інвестиційний клімат

Рисунок 1 – Чинники формування інвестиційного клімату країни
Сформовано автором на основі джерела [1, с. 140-156].
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Розвиток інфраструктури
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Україна одна з країн, яка має значний інвестиційний потенціал: володіє
багатими природними ресурсами; має високий рівень науково-технічного
потенціалу; має вигідне географічне розташування, сприятливий клімат,
родючі ґрунти; володіє добре розвинену інфраструктуру, відносно дешеву
кваліфіковану робочу силу. Незважаючи на переваги, існує ряд показників,
що гальмують надходження інвестиційних ресурсів у національну економіку,
оскільки формують несприятливий інвестиційний клімат. Цими факторами є:
недосконала нормативна база, нестабільну політичну ситуації в країні,
нерозвинена інфраструктура (виробнича та соціальна), високий показник
корупції, девальвація національної валюти, часта зміна уряду та інше. Отже,
на інвестиційний клімат країни прямо та опосередковано впливають ряд
чинників, які сприяють активізації чи гальмуванню інвестиційної активності.
Для визначення шляхів покращення інвестиційної ситуації в Україні,
проаналізуємо сучасні особливості стану інвестиційного клімату за останні
декілька років (рис.2)
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Рисунок 2 – Обсяг прямих іноземних інвестицій (без урахування
тимчасово окупованих територій) , млрд. дол. США.
Узагальнено на основі джерела [4].

За даними Державного комітету статистики, загальний обсяг залучених з
початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України на
2018 рік становить 31 606,4 млрд. дол. США, що на 376,1 млрд. дол. США
більше, ніж у попередньому році. Як видно з рисунка, протягом 2014-2018
років динаміка обсягу іноземних вкладень має спадно-висхідне положення.
Найменший показник спостерігається у 2017 році та становить 31 230,3 млрд.
дол. США.
Найбільше коштів в українську економіку вклали Кіпр, Нідерланди,
Австрія, Франція, Польща та Велика Британія. Найбільше вкладення
іноземних інвесторів спостерігається у сфері фінансів і страхування,
промисловості, торгівлі та ремонті автотранспорту [3].
В Україні є сфери, які мають значні перспективи та можуть зацікавити
іноземного інвестора, але несприятливий інвестиційний клімат в Україні
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стримує інвесторів, для його покращення, необхідно удосконалювати
нормативно-правовову базу у сфері інвестування.
Необхідно провести ряд заходів які будуть комплексно впливати на
інвестиційне середовище: підвищити рівень загального розвитку регіону;
вести політику, направлену на стійке зниження інфляції та інфляційних
очікувань; підвищити рівень ВВП; врегулювати проблеми державного боргу;
скоротити масштаби корупції в органах самоврядування; розвинути
фінансовий сектор.
Отже, актуальною та перспективною формою капіталовкладень для
України є іноземні інвестиції, що мали тенденцію до спаду до 2017 року, це
відобразилося на добробуті населення та економічній ситуації в цілому.
Інвестиційна політика потребує поступового та довготривалого втілення
оскільки не може дати миттєвих результатів, проте представлені заходи,
можуть покращити інвестиційний клімат України.
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ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Важливим фактором регулювання ринкової економіки є фіскальна
політика, яка являє собою комплекс заходів держави у сфері державних
витрат та оподаткування шляхом впливу на стан господарської кон’юнктури,
нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм,
перерозподілу національного доходу [1].
Під час розроблення стратегії фіскальної політики України необхідно
враховувати усі можливі негативні прояви на шляху до реалізації
(Див. рис.1), а не лише планувати конкретні заходи.
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Перепони на шляху розробки фіскальної політики України
диспропорції у розподілі фінансових ресурсів через інститути держави
висока ймовірність досягнення результатів, відмінних від поставлених
дефіцит державного бюджету

Рисунок 1 – Перепони на шляху розробки фіскальної політики України
Сформовано автором на основі джерела [1].

Водночас на певних етапах економічного циклу невідповідність доходів
та видатків бюджетної системи може відігравати позитивну стимулюючу
роль у суспільному розвитку. Одні з головних особливостей у реалізації
фіскальної політики сформовано у рис. 2.
Особливості реалізації фіскальної політики України
відсутність юридично
закріплених критеріїв
визначення
ефективності
економічної діяльності

наявність політичного циклу
суттєво коректує критерії
діяльності держави залежно від
фази циклу, де найважливішу роль
відіграє політична доцільність дій;

чітко унормована
система показників
ефективної
діяльності окремих
інститутів держави

Рисунок 2 – Головні особливості реалізації фіскальної політики України
Створено автором на основі джерела [3, с. 83].

Окресливши негативні явища у діяльності та процесі формування
фіскальної політики держави, важливим є здійснення осучаснення державних
фінансів, з метою мінімізації збитковості та перемістити їх під контроль
суспільних та державних інституцій.
Формуючи фіскальну політику, держава має додержуватись балансу
між оптимальним обсягом надходжень, необхідних для повноцінного
виконання державою своїх функцій, та фінансовими потребами реального
сектору, тобто сприяти здійсненню не лише простого, але й розширеного
відтворення, які дадуть змогу українському суспільству відповідати
основним світовим тенденціям та стандартам. Тому політика державних
доходів та політика державних витрат мають забезпечувати розвиток
економіки, за якого можливе створення необхідних фінансових умов для
соціально-економічної стабільності та розвитку держави [5, с. 145].
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При цьому необхідно враховувати зовнішні та внутрішні фактори,
такі як:
 кризовий стан економіки;
 криза системи податкових надходжень та держави в цілому;
 збереження високого рівня сукупного податкового навантаження на
реальний сектор економіки;
 відсутність тенденції до розвитку виробничого потенціалу;
 недостатня підтримка реального сектору економіки.
Удосконалення фіскальної політики України в сучасних умовах має бути
спрямована на побудову сучасної конкурентоспроможної соціальноорієнтованої ринкової економіки, інтегрованої до ЄС; реалізацію
модернізаційного проекту економіки знань за умови збільшення сукупних
податкових надходжень до всіх рівнів бюджетів та державних цільових
фондів; проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову
перспективу [4, с. 48], що можливе лише за умови реалізації виваженої
державної фіскальної політики, спрямованої на досягнення балансу інтересів
держави та платників податків.
Тому, визначаючи напрями трансформації фіскальної політики, дуже
важливо зосередити увагу на напрямах використання бюджетних коштів.
Слід погодитись, що дуже часто під гаслом боротьби з кризою фінансуються
програми, які мають або досить віддалений зв’язок, або ж взагалі не пов’язані
зі стимулюванням економіки (наприклад, видатки, що фінансуються зі
Стабілізаційного фонду) [3, с. 85].
Отже, сьогодні для України набуло нагальної актуальності питання
розроблення дієвих фіскальних правил, які б як надавали можливість уряду
проводити активну фіскальну політику, так і стримували надмірні державні
видатки, зумовлені політичними аспектами.
Тому, фіскальна політика держави має бути жорсткою, передбачуваною,
мати на меті забезпечення інвестиційної привабливості країни, шляхом
стимулювання економічного зростання та захисту національних інтересів.
Втручання держави в економіку з метою регулювання повинне мати чітко
визначені межі, що запобіжить виникненню критичних явищ та дозволить
уявити напрям її майбутньої еволюції.
Одним із визначальних моментів, на якому варто зосередити увагу при
формуванні фіскальної політики, повинна бути обґрунтована стратегія
управління з чіткою межею частки боргу, як зовнішнього так і внутрішнього,
й витрат на їх обслуговування, включених в структуру державних витрат, та
зниження вартості обслуговування державного боргу у перспективі. Без
урахування наведених особливостей, у сучасних умовах, неможлива висока
результативність та ефективна трансформація фіскальної політики.
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