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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціальноекономічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти, проблеми та
перспективи фізичної підготовки студентської молоді.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ У МОДЕЛЮВАННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Нині важливе значення в економіці має моделювання та прогнозування
економічних процесів. Прогнозування майбутнього значення будь-якого
економічного показника здійснюється на основі вивчення закономірностей
зміни його в минулому за наявними статистичними даними. Математична
модель, яка відображає залежність економічних показників від інших
чинників, завжди супроводжується похибками за рахунок випадкових
величин, які не спостерігаються. Виникає проблема зменшення величини
випадкової складової моделі, а значить і підвищення точності прогнозу. Для
вирішення цієї багатофакторної задачі потрібна побудова економетричної
моделі. Ця проблема вирішується застосуванням багатофакторного
регресійного аналізу.
Питаннями математичного моделювання економічних процесів
займалися такі дослідники, як С. Лондар (моделювання податковобюджетних процесів), М. Стирський (моделювання факторів прямого
іноземного інвестування), Н. Яркіна (моделювання підприємницького
ризику), О. Піскунова, О. Рядно, В. Горбачук, О. Литвин (дослідження
економічного зростання). Основи побудови регресійних рівнянь висвітлено
також у працях В. Бараза, І. Лук’яненка, Ю. Толбатова.
На практиці економічний процес змінюється під впливом багатьох
факторів, які потрібно виявити та оцінити. Наприклад, на обсяги продажу
певного товару впливає якість, імідж торгової марки, заробітна плата
працівників. При аналізі доходу бюджету країни на нього впливають
величина податку на прибуток, акційного збору, доходів від приватизації та
ін. При аналізі народжуваності оцінюються наступні фактори: кількість
жіночого населення від 16-47 років, реальні грошові доходи населення,
кількість зареєстрованих шлюбів.
Для
проведення
факторного аналізу
необхідно
побудувати
багатофакторну залежність із наступним аналізом впливу кожного окремого
фактору на кінцевий результат. Будь-який факторний аналіз починається з
моделювання вихідної факторної системи і побудови на її основі
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багатофакторної моделі, тобто виявлення конкретної математичної
залежності між факторами [1, с. 45].
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що саме
багатофакторний регресійний аналіз допомагає знайти явний вигляд
залежності досліджуваного показника від факторів, що впливають на його
зміну, а також кількісно оцінити їх вплив.
Багатофакторна регресійна модель
встановлює зв’язок між
досліджуваним ознаками і дає змогу вирахувати очікувані значення
результативної ознаки під дією включених в аналіз ознак-факторів. У
вузькому розумінні побудова кореляційних моделей охоплює операції по
знаходженню числових значень параметрів досліджуваних залежностей [3].
Побудуємо лінійне рівняння регресії, тобто аналітичне рівняння, за
допомогою якого відображується зв’язок між досліджуваними ознаками:
y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+…+bmxme,
де y – залежна змінна;
х1, х2 ... хm – незалежні змінні або фактори, що впливають на економічні
процеси;
b1, b2…bm – параметри моделі – константи, які потрібно знайти;
e – вектор випадкових величин (залишків або похибок) моделі.
Отже, така модель містить m незалежних факторів та m+1 параметрів
моделі, які потрібно оцінити.
Процес побудови математичних залежностей між факторною
(факторними) ознакою та залежною змінною дозволяє не тільки визначити
наявний тісний зв’язок між даними показниками (що вирішується за
допомогою кореляційного аналізу), але й прогнозувати залежну змінну (у) на
основі інших змінних (х) [2, с. 135].
Невідомі параметри багатофакторної регресії обчислюються за
допомогою методу найменших квадратів, суть якого полягає в мінімізації
суми квадратів помилок. Вплив кожного фактору (кожної незалежної
змінної) на залежну змінну характеризується частковими коефіцієнтами
регресії (параметрами) [4, с. 101].
Частковий коефіцієнт регресії показує, на скільки одиниць зміниться
значення залежної змінної при збільшенні значення відповідного фактору на
одиницю при умові, що значення всіх інших факторів залишатимуться
постійними. Значущість всіх параметрів одночасно перевіряється за
допомогою F-критерію Фішера та t-критерію Стьюдента [2, с. 137].
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де m – кількість факторів, які увійшли в модель;
n – загальна кількість спостережень;
уip – розрахункове значення залежної змінної при і-му спостереженні;
уc – середнє значення залежної змінної;
уi – значення залежної змінної при і-му спостереженні.
Якщо модель неадекватна, то необхідно повернутися до етапу побудови
моделі і, можливо, ввести додаткові фактори, або перейти до нелінійної
моделі.
t–статистика для параметрів багатофакторної регресії має вигляд:

де аi – оцінка і-го параметра;
ϭi – середньоквадратичне відхилення оцінки і-го параметра.
Основним показником щільності кореляційного зв’язку узагальнюючого
показника з факторами моделі є коефіцієнт множинної кореляції. Якщо його
значення прямує до 1, то взаємозв’язок між показником і факторами
вважається щільним [2, с. 138].
Слід зазначити, що у рівнянні багатофакторної регресії часто виникають
проблеми, так званої, мультиколінеарності: коли факторні ознаки мають
тісний зв’язок не лише з функціональною (залежною) однакою, але й між
собою. У таких випадках функціональний зв’язок може бути викривлений і
не адекватно описувати змодельований процес. Модель можливо
застосовувати лише тоді, коли між незалежними змінними моделі не існує
мультиколінеарність.
За допомогою побудованих багатофакторних регресійних моделей, які є
адекватними наявним статистичним та розрахунковим даним та мають високі
ступені значимості оцінених параметрів, можна здійснювати прогнозування
зміни змодельованого економічного явища в результаті зміни одного чи
більше його факторів. Слід констатувати, що такі моделі на сьогодні не є
сталими в довгостроковому періоді, оскільки в українській економіці
зовнішнє середовище та його умови змінюються досить часто. Тому в
майбутньому доцільно розрахувати нові параметри регресійних моделей на
основі представлених методів та здійснювати прогнозування згідно
отриманих даних.
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Серед сучасних суспільних процесів особливого значення набувають
інформаційні технології, зокрема їх застосування у ресторанному бізнесі.
Щороку дана індустрія гостинності потерпає від чисельних нововведень та
змін, проте їх функціонування безпосередньо пов’язується із покращенням
іміджу ресторанних закладів, забезпеченням повноцінної оперативності під
час обслуговування клієнтів, налагодження зв’язків між структурними
підрозділами, а також контролю над роботою працівників і якістю надання
відповідних послуг.
Якщо розглядати в широкому значенні, то інформаційні технології в
ресторанній сфері є нічим іншим, як сукупністю методів та інструментів, які
виявляються єдиним процесом збирання, передачі, контролю, накопичення та
обробки необхідної інформації, яка зосереджується на базі програмноапаратного забезпечення ресторанного господарства для вирішення тих або
інших управлінських завдань підприємства [1, с. 15].
Інформаційні технології в ресторанному бізнесі створюються задля того,
щоб значно спрощувати, оптимізувати та прискорювати ряд «рутинних»,
звичних для підприємства щоденних операцій та завдань. На сьогодні
заклади харчування застосовують численні програми («R-Keeper»,
«Microinvest Pro» та інші). Але у будь-якому разі, такі програми повинні бути
багатофункціональними системами, основною метою яких є підвищення
рівня прибутковості, постійне зменшення виробничих витрат ресторану, а
також легке застосування та простота у роботі з клієнтськими чи робочими
пошуковими запитами в системі.
Зручність таких автоматизованих процесів у ресторанній сфері є
очевидною не лише з точки зору ведення усіх підприємницьких справ, але й
із позиції споживача. Таким чином, однією із специфічних ознак
інформаційних технологій в ресторанному бізнесі є розробка та застосування
таких схем і програм робочих процесів, які б могли за короткий проміжок
часу надати конкретну інформацію згідно будь-яких пошукових запитів
(наприклад, вартість замовлення за резервованим столиком, кількість
отриманої тари з продуктами харчування за поточною накладною, черговість
робочих змін працівників торговельного залу ресторану, показ меню для
клієнта, способи оформлення замовлення тощо).
Оскільки у наш час інформаційні технології розвиваються стрімко, тому
і знаходять своє застосування доволі швидко. Цей факт неабияк пов’язується
із тим, що керівники ресторанних закладів прагнуть в один «клік»
отримувати швидкий доступ до бажаної інформації, тим самим яка б
відображала усі реалії об’єктивного значення для підприємства [2, с. 57].
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До прикладу, останнім часом у багатьох країнах Європи ресторанними
господарствами особливою популярністю користується новий застосунок –
сервісна програма «Top Desk», яку активно також використовують в галузі
автоматизації HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe/Catering). Це один із
ефективних варіантів інформаційного забезпечення, який надає можливість
накопичувати базу інформації з усіх програм обліку закладу харчування, а
також зберігати ї у готовому вигляді на персональних сторінках в мережі
Інтернет.
Сервіс «Top Desk» також надає допомогу керівникам закладів
ресторанного господарства здійснювати певні корективи над фінансовими
операціями чи управлінськими структурами, тим самим здійснюючи
повноцінну діагностику роботи підприємства, виявляючи його конкурентні
переваги або недоліки в обслуговуванні клієнтів, над якими варто було б
працювати в подальшому. Таким чином, одним із секретів успіху програми
«Top Desk» є її простота та зрозумілість для кожного користувача як дієвого
інструмента моніторингу та контролю усіх бізнесових процесів ресторанного
закладу (рис.1).

Рисунок 1 – Інформаційна система «Top Desk»
Отже, система «Top Desk» – це комплексний збір інформації у вигляді
сформованих звітів пошукових даних, з якими можна ознайомитися,
користуючись будь-якими ґаджетами або ПК працівниками індустрії
гостинності, зокрема ресторанними закладами [3].
Очевидним є і той факт, що на шляху впровадження нових
інформаційних технологій у середовищі ресторанної сфери, існують
різноманітні перешкоди. Керівники багатьох мережевих закладів запевняють,
що головною проблемою залишається вартість розробки нового програмного
забезпечення, а також необхідність адаптувати його до функціональної
системи власного підприємства. Проте, зручність застосування,
оперативність, актуальність отриманої інформації, доступність та простота є
основними перевагами таких інформаційних систем [4].
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Отже, ми можемо зробити висновок, що використання індустрією
гостинності будь-яких інформаційних технологій має неабияке значення для
успішної роботи підприємства, його управління та популярністю серед
споживачів відповідних послуг. Завдяки інформаційним технологіям
забезпечується прямий доступ до інформації організації з боку керівників,
забезпечуючи основну мету ресторанного господарства – прийняття
своєчасних та ефективних управлінських рішень.
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ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ STEM-ОСВІТИ
«STEM-освіта» – це сучасний тренд, який в міждисциплінарному та
прикладному контексті є досить актуальним в аспекті стратегічного розвитку
провідних країн світу щодо отримання конкурентних переваг у різних
галузях виробництва. Саме STEM-освіта сприяє якісній підготовці студентів
до подальшого їх працевлаштування та вимагає навичок із застосуванням
математичних знань і наукових понять.
Дослідженням питань вивчення вищої та прикладної математики в
контексті «STEM-освіти» займались такі вчені, як С. Бревус, Ю. Ботузова,
М. Глоба, О. Комова, В. Корольський та багато інших.
STEM-освіта (абревіатура від англійських слів Science – наука,
Technology – технології, Engineering – інженерія, Math – математика) – це
послідовність програм навчання чи курсів, які готують учнів та, у нашому
випадку, студентів до успішного працевлаштування, вимагає різних і більш
технічно складних навичок, що комбінують математичні та наукові знання з
творчими. Така система освіти надає навички жити в реальному світі, вчить
аналізувати подану інформацію, реагувати на зміни, критично мислити і бути
розвиненою, креативною та творчою особистістю [2, c. 117].
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Однією з основних завдань сучасної освіти України є надання
ґрунтовних знань з математики. Цьому сприятиме посилення ролі прикладної
спрямованості математики, збільшення обсягу завдань, що потребують
нестандартного підходу. Тому дуже важливим в курсі вищої та прикладної
математики орієнтація цілей, змісту та засобів навчання в напрямку набуття
студентами в процесі математичного моделювання знань, вмінь і навичок, що
використовуватимуться ними у різних сферах діяльності. На перший план
виходять завдання формування інтелектуальної, дослідницької культури
студентів: їх здатності самостійно мислити, самому будувати траєкторію
отримання знань, пізнавати ситуацію, що вимагає застосування математики і
ефективно діяти в ній, використовуючи набуті знання в якості особистого
ресурсу. Важливою метою є розвиток математичного мислення і інтуїції,
творчих здібностей, необхідних для самостійної діяльності у застосуванні
математики в майбутній професії.
STEM-освіта є основою підготовки фахівці в галузі високих технологій,
творче мислення яких потрібно розвивати зі шкільного курсу математики,
пізніше – курсу вищої та прикладної математики у закладах вищої освіти
шляхом розв’язування різноманітних евристичних, дослідницьких та
прикладних
задач
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій, впровадження проєктної та дослідницької діяльності.
Серед основних ознак STEM-освіти можна зазначити такі:

інтеграція відбувається за рахунок взаємопроникнення окремих тем, а
не певних предметів;

дослідження через практику – спочатку майстрування пристроїв, а
потім – теорія;

розвиток критичного мислення, самостійний аналіз та опрацювання;

творчі та інноваційні підходи щодо вирішення поставленої задачі;

комунікація та командна робота;

підготовка студентів до технологічних інновацій, появи нових професій
та зміни ринка праці.
Однією із технологій навчання математики STEM-освітою є
використання прикладних задач, які кожен викладач може підібрати в мережі
Інтернет або придумати самостійно. Всі ці задачі включають в себе логічну,
творчу та математичну складові в контексті знань різних наук, наприклад,
задачі про архітектурні споруди рідного міста, або відомі на весь світ
пам’ятки архітектури; задачі біологічного змісту про розмноження бактерій,
ріст популяції комах; хімічного змісту про утворення розчинів, швидкість
хімічної реакції; географічного змісту про площу материків, солоність води в
морі, висоту гір над рівнем моря; фізичного змісту про швидкість руху тіла,
виконану роботу, силу струму тощо [1].
Як правило, абсолютно нічого нового або невідомого в названих STEMтехнологіях немає, адже використання ІКТ на заняттях з математики є
основою сучасних нестандартних занять, а прикладні задачі взагалі є
невід’ємною складовою курсу вищої та прикладної математики. Не кожне
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заняття з математики можна провести нестандартно, але для використання
методів сучасних інноваційних технологій під час занять є всі можливості.
Зміна традиційної структури заняття сприятиме продуктивності навчального
процесу, створенню необхідних умов для якісного та успішного навчання
студентів вищої та прикладної математики.
Особливу роль у запровадженні STEM-освіти займає підготовка
викладача, діяльність якого не обмежена викладанням власного предмета.
Мова йде про фахівця, який здатний до здійснення міждисциплінарних
зв’язків, усвідомлює важливість професійних знань в контексті
соціокультурного напрямку. Важливою рисою є його вміння організувати
навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток
особистості студента, його підготовку до розв’язання задач життєтворчості.
Численні дослідження показують, що впровадження STEM-освіти є
перспективним напрямком і на сьогоднішній день в Україні він стрімко
розвивається. Вивчення вищої та прикладної математики та предметів
математичного циклу є основою STEM-технологій. Нині існує потреба в
новій системі підготовки та перепідготовці викладачів, які б могли
працювати в даному напрямі і перевести процес впровадження STEM-освіти
з поодинокого на масовий рівень. Потрібно забезпечити навчальні заклади
необхідними матеріальними ресурсами та переглянути підходи до
оцінювання та стимулювання всіх учасників STEM-навчання.
Отже, головним завданням сучасної освіти є впровадження STEMтехнологій навчання та створення необхідних умов для розвитку потенціалу
особистості, критичного мислення та цілісних орієнтацій на майбутнє.
Впровадження елементів STEM-освіти в навчання, дає можливість
підвищити якість науково-технічної підготовки студентів, що в подальшому
сприятиме підвищенню економіки нашої країни.
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СЕРВІС MENTIMETER ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
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боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти. [1, с.48]
На сьогодні навчальний процес вимагає все більшого залучення
аудиторії, особливо, привернення її уваги, тому, що студенти все більше
відволікаються від навчального процесу, особливо на смартфони і
сповіщення.
Дослідник Нейл Бредбарі з Іллінойського університету у своїй статті
«Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more?» [3] доводить,
що 10-18 хвилин пасивного слухання – це абсолютний максимум, на який
здатна сучасна людина. Такі дослідження проводили й інші психологи та
нейробіологи. Проте стало відомо, що ефективнішим способом навчання є
зворотній зв’язок у вигляді квестів, онлайн-запитань, опитувань тощо. Час не
стоїть на місці і згодом з’являється все більше можливостей для такого
навчання. Студентам можна запропонувати скористатися своїми
смартфонами і попрацювати з онлайн сервісами. Таких сервісів є значна
кількість. Один із них є Mentimeter [4]. Цей сервіс є хорошим інструментом
для збору неформальної інформації та зворотного зв’язку від студентів. І
зовсім необов’язково пред’являти тільки навчальні завдання. Викладач може
перевірити емоційний стан студентів або їх готовність до вивчення нового
матеріалу.
Сервіс дозволяє використовувати багато різних функцій, найголовнішою
і популярнішою з яких є вікторина, і отримувати миттєвий зворотний зв’язок.
Також Mentimeter має функцію, яка дозволяє отримувати відкриті відповіді у
вигляді хмари на екрані. Опитування ж проводиться анонімно - замість імен
на екрані з’являються аватари, а імена видно тільки викладачу під час
збереження результатів тесту. Причому, крім альтернативного тесту,
викладач може запропонувати варіант з декількома правильними
відповідями.
Щодо мінусів: деякі інструменти доступні тільки в платній версії. Втім, і
в такому варіанті можна ефективно використовувати даний сервіс.
Діє сервіс досить просто і навчитись ним користуватись можна швидко
й легко. Після реєстрації спікер створює презентацію (рис.1) у вигляді
опитування і поширює завдання у вигляді посилання поштою або в
соціальних мережах, а також HTML-кодом чи QR-кодом на сайті або в блозі.
Студенти можуть перейти за посиланням і виконувати подане завдання чи
проходити опитування (рис.2).
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Рисунок 1 – Створення презентації в Mentimeter

Рисунок 2 – Опитування в Mentimeter
З мобільних пристроїв посилання завантажується дуже швидко,
виглядає просто і зрозуміло [2]. Результати голосування відображаються в
режимі реального часу на екрані.
Отже, використання сервісу Mentimeter дозволяє і викладачеві і
студентові простежити не тільки результат, а й сам процес навчання.
Опитування Mentimeter допомагають краще опановувати знання і одразу
виявити проблеми, а також дозволяють студентам не боятися помилок і
перевіряти себе. В той час викладач має змогу стежити за навчальним
процесом, зрозуміти як краще пояснити матеріал, який студенти
опрацьовують під час цих опитувань.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Моделювання економічної діяльності – це відтворення або імітація
поведінки будь-якої реально існуючої системи на спеціально побудованому
за певними правилами її аналога або моделі.
Актуальність дослідження полягає насамперед у розвитку ринкової
системи господарювання в Україні, активізації діяльності нових
підприємницьких
організаційно-правових
структур,
що
зумовлює
пріоритетність формування та аналізу економічної інформації із
використанням сучасного інструментарію для прийняття управлінських
рішень та розробки стратегії розвитку підприємств.
Для оцінки ефективності діяльності будь-якого підприємства
пропонується використовувати імітаційне моделювання в якості
результативного інструменту системного аналізу. В даний час з’явилася
реальна можливість залучення в аналіз і дослідження економічних об’єктів в
масовому порядку менеджерів і керівників підприємств. Після графічної
побудови структурної схеми моделі та зв’язків між елементами схеми
автоматично генерується програмний код моделі. Наводиться приклад оцінки
економічної діяльності підприємства.
Різні аспекти моделювання економічної діяльності підприємств були
розкриті у працях: Ашманов С., Джонстон Дж., Колемаєва Є., Марюти А.,
Пшенишнюка О., Сергєєвої Л., Устенка С., Тихомиров В., Шарапова О.
тощо. Однак, при всій важливості проведених досліджень потребують
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подальшого розвитку питання особливостей моделювання економічної
діяльності підприємств та можливостей використання отриманих моделей у
цілях управління витратами [1]. Незавершеність наукових розробок та
істотна практична значущість цієї проблеми підкреслює об’єктивний
характер актуальності теми дослідження.
Основою успішної роботи будь-якого підприємства, будь воно мале,
середнє або велике, є грамотний, всебічний, а найголовніше регулярний
системний аналіз його функціонування. Це дозволяє реально оцінювати
поточний стан підприємства, прогнозувати його розвиток в умовах ринкової
конкуренції, реагувати на виникаючі ризики, зміни економічної та політичної
ситуації. Найефективнішим і результативним інструментом системного
аналізу в даний час є імітаційне моделювання. Це перевірено і доведено
безліччю реальних прикладів і впроваджень по всьому світу [3].
Довгий час застосування моделювання економічної діяльності
стримувалося досить високими кваліфікаційними вимогами до дослідника і
великою тривалістю розробки моделі і проведення дослідження. В даний час
в результаті вдосконалення методології імітаційних досліджень і програмних
технологій, з’явилася реальна можливість залучення в аналіз і дослідження
економічних об’єктів в масовому порядку менеджерів і керівників
підприємств. Створена і успішно впроваджується технологія масового
створення моделей в тій чи іншій предметній області.
Дійсно, не володіючи універсальними знаннями в імітаційному
моделюванні і використовуючи таку технологію, дослідник може побудувати
модель «як конструктор» з безлічі типових елементів. А також на простій і
зрозумілій візуально-графічній мові він здатний провести досить глибоке
дослідження цього економічного об’єкта.
Спираючись на два найважливіших принципи, принципи власності на
засоби виробництва і принципу розподілу виробленого продукту, сучасні
економісти виділяють чотири основних типи моделей економічної
діяльності: традиційну, ринкову, адміністративну, змішану [4, c. 62].
Традиційна модель економічної діяльності сформувалася на основі
общинної власності на землю. Виробництво і реалізація продукції
відбувається на основі глибоких національних традицій і суспільних звичаїв.
Ринкова модель заснована на принципах приватної власності на засоби
виробництва. Розподіл і реалізація продукції відбувається на основі законів
ринкової взаємодії попиту і пропозиції.
Моделювання економічної діяльності - це дуже складний і трудомісткий
процес. Він відбувається в кілька етапів. Кожен з них виконує свої завдання і
сприяє забезпеченню всебічного вивчення досліджуваної моделі.
На першому етапі відбувається формування та застосування імітаційних
математичних моделей економічних об’єктів на основі окремих
закономірностей господарювання [3].
Далі йде етап формування і застосування функціональних математичних
моделей на базі законів економічних закономірностей.
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Об’єктами моделювання можуть бути будь-які економічні об’єкти. Його
застосування дозволяє розробити заходи для підвищення ефективності
управління суб’єктами економічної діяльності.
Вимоги до методів математичного моделювання та моделей:
універсальність, адекватність, повнота і простота, відповідність
розрахунковим математичним формулам.
У даний час в світі розроблено і успішно використовується безліч мов і
систем моделювання економічної діяльності. З найбільш поширених і
успішних мов можна відзначити такі мови як SIMIO, AnyLogic, Extend,
Simul8, ARENA. Але повністю відповідає вимогам технологій масового
створення моделей в предметній області володіє лише система «Розширений
редактор GPSSWorld» [1], розроблена компанією «Еліна-Комп’ютер».
Для роботи з системою «Розширений редактор GPSSWorld»
користувачеві-фахівцеві з економічної діяльності підприємства-не потрібні
знання мови моделювання, наявності навичок програмування. Після
графічної побудови структурної схеми моделі та зв’язків між елементами
схеми автоматично генерується програмний код моделі. Також величезною
перевагою є можливість доповнення єдиного дослідницького простору
системи будь-якою іншою модельною і розрахунковою процедурою.
Зокрема автором статті в «Розширений редактор GPSSWorld»
вбудований функціонал для роботи зі складними математичними формулами,
властивий пакету введення MathCad. У підсумку «Розширений редактор
GPSSWorld» надає зручний простий інтерфейс для введення формул на
етапах постановки завдання, побудови моделі, планування експериментів,
обробки та аналізу результатів.
У літературі з моделювання економічної діяльності підприємств,
розглядаються малосекторні нелінійні динамічні моделі економічної системи
та лінійні динамічні багатогалузеві моделі [5]. Їх специфіка полягає в тому,
що структура економіки розглядається через призму галузей (секторів).
Багатогалузеві моделі орієнтовані на галузеву специфіку виробництва та
на випуск продукції.
Останнім часом розроблюються, також, концепції та досліджуються
моделі виробничих систем, що ґрунтуються на синергетичній парадигмі [2].
Згідно з ними, підприємства розглядаються як складні, принципово нелінійні
динамічні системи, що знаходяться у нерівноважному стані та поведінка
яких, є чутливою до початкових умов.
Не зважаючи на те, що синергетичні моделі мають ряд переваг
(комплексний аналіз діяльності підприємства; можливість виділення рівнів та
визначення динаміки процесів), вони є дуже складними, та потребують
залучення професійних математиків та програмістів для їх побудови та
подальшого використання.
Таким чином, за допомогою моделювання економічної діяльності можна
не лише ефективно управляти витратами, аналізуючи їх рівень, але й значно
підвищити ефективність фінансового управління на підприємстві в цілому.
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Крім того, оперуючи прогнозними величинами можна здійснювати
моделювання діяльності і на майбутні періоди.
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ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
Для початку варто визначитися з тим, що таке розумний будинок.
Розумний будинок – це мережа приладів, яку об’єднує контролюючий
пристрій. Управління цією «бездротовою павутиною» здійснюється або
безпосередньо з пульта, або зі смартфона чи планшета господаря. Те, що
здавалося раніше дивом стає просто ще однією стороною у повсякденному
житті простих споживачів [1].
Серед науковці, які займаються дослідженнями у цій галузі, ми можемо
виокремити наступних: Волосова Т. А. [2], Семенюк В. В. [3],
Кадирова Л. Ш. [4].
Технологія «розумний будинок» не тільки не втрачає актуальності, але й
набуває її. На сьогодні не визначено єдиного ідеального зразка цієї
технології, цим і зумовлюється актуальність дослідження.
Мета цієї роботи: дослідити та проаналізувати поняття «розумний
будинок», визначити переваги та недоліки «розумного будинку».
Багато відомих технологічних компаній, серед яких Google і Samsung,
активно займаються виробництвом виробів для домашньої автоматизації. До
2021 року обсяги продажів таких систем можуть досягти позначки більше 40
мільярдів доларів. Багато в чому це пов’язано з революційним успіхом
смартфонів і планшетів. Ці ультра-портативні комп’ютерні пристрої
популярні в усьому світі, і можливість їх постійного підключення до мережі
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Інтернет означає, що вони можуть бути налаштовані для управління безліччю
інших приладів. Ця концепція лежить в основі Internet of Things (IoT).
Інтернет речей являє собою пристрої, які взаємодіють між собою через
бездротові комп’ютерні мережі. Вся електроніка в вашому домі, від
холодильника до плити, може підпасти під вплив такого технічного розвитку.
Більшість таких приладів, які використовують електрику, можуть бути
підключені до домашньої комп’ютерної мережі, і будуть управлятися
користувачем навіть на значній відстані. Незалежно від того, чи надали ви
голосову команду, або сигнал від дистанційного пульта, програмного
забезпечення планшета або смартфона, ваш розумний будинок зреагує.
Більшість існуючих додатків для «розумних будинків» пов’язані з
управлінням освітлення, безпекою будинку, а також регулюванням опалення.
В розумні будинки таке програмне забезпечення додає значного комфорту і
приносить зручність навіть самому вибагливому користувачеві. До того ж
вартість «розумних» приладів не надто відрізняється від позбавлених
інтелекту аналогів, а значить – чому б і ні?
Домашня автоматизація має довгу історію. Протягом багатьох років,
різні технологічні тенденції приходили і йшли, але одна з компаній, яка
досягла успіху все ще на плаву. Зародженням ідей багатьох розумних
продуктів можна вважати 1975 рік, коли невелика компанія в Шотландії
створила Х10. Цей винахід дозволив сумісним пристроям взаємодіяти між
собою через існуючу мережу електричних ліній. Всі прилади грали роль
приймачів, а такі засоби управління як дистанційний пульт або клавіатура
були передавачами.
Якщо ви хочете включити лампу, яка знаходиться в іншій кімнаті,
передавач відправить повідомлення у вигляді цифрового коду, який містить в
собі такі дані:

Попередження про нову команду.

Унікальний номер пристрою, який отримає команду.

Код, що містить конкретну команду, наприклад «вимкнути».
Все це повинно відбуватися менш ніж за секунду, але Х10 має деякі
обмеження. Обмін даними по електричних лініях не завжди надійний, тому
що є присутній «шум» від живлення інших пристроїв. Пристрій Х10 може
інтерпретувати ці перешкоди як команди і зреагувати відповідним чином,
або, навпаки, не визначити через шум необхідну команду.
У той час як Х10 пристрої все ще широко використовуються,
з’являються нові технології. Замість ліній передач все частіше
використовуються радіохвилі. Саме так працюють Wi-Fi, Bluetooth і сигнали
стільникового зв’язку. Двома найбільш відомими радіомережами в домашній
автоматизації є ZigBee і Z-Wave. Обидві ці технології передбачають
наявність більше одного способу доставки повідомлення до місця
призначення.
У всіх розумних будинках таке використання бездротової мережі
забезпечує більшу гнучкість в розміщенні пристроїв. Однак і при
бездротовому з’єднанні можуть мати місце різні перешкоди. Insteon
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пропонує рішення, яке передбачає використання і електричних ліній, і
радіохвиль. Якщо повідомлення не доходить одним способом, то
використовується другий. Замість маршрутизації повідомлення, пристрій
Insteon буде його транслювати, і всі прилади, які взяли його, стануть також
виробляти трансляцію, поки команда не виконається. Пристрої діють як
рівноправні, за винятком того, що одне виступає в якості джерела, а інше в
якості приймача. В результаті, чим більше пристроїв Insteon підключено до
мережі розумного будинку, тим швидше дійде команда.
Х10, Insteon, ZigBee і Z-Wave забезпечують тільки фундаментальні
технології, названі протоколами, для домашніх розумних комунікацій. Вони
активно співпрацюють з виробниками електроніки, які випускають пристрої
для кінцевих користувачів. Розглянемо деякі приклади розумних домашніх
продуктів і їх функцій:

Камери: будуть ефективно відстежувати ситуацію навколо вашого
будинку навіть в темний час доби.

Термостати: в розумні будинки такі пристрої привнесуть можливість
віддаленого контролю над температурним режимом.

Розумні лампи: дозволяють змінювати освітлення будинку прямо зі
смартфона.

Датчики руху: охоронятимуть розумний будинок, посилати сигнал
тривоги при наявності руху навколо будинку, розпізнають джерело,
відрізняють домашніх тварин від зломщиків.

Дверні замки і гаражні двері: можуть автоматично відкриватися при
наближенні сигналу від вашого смартфона.
Ці пристрої можна придбати в магазинах електроніки або онлайн. Перед
покупкою необхідно визначити, яку саме технологію використовує прилад.
Пристрої з однаковою технологією можуть працювати разом, незважаючи на
різних виробників, але, взаємодія приладів Х10 і Z-Wave може здійснюватися
тільки за допомогою третього пристрою, це потребує спеціальних навичок
при установці [5]. При проєктуванні розумного будинку варто врахувати
подібні нюанси, і виробляти автоматизацію оптимальним чином.
Перевагою «розумного будинку» є те, що він може зробити життя
простіше і зручніше для свого господаря. Хотілося б контролювати
освітлення, температуру, і ряд побутових приладів, не встаючи з дивана. Чи
перебуваєте ви на роботі або на відпочинку, розумний будинок все одно буде
тримати вас в курсі того, що відбувається, охоронні системи можуть надати
значну допомогу в надзвичайній ситуації. Наприклад, не тільки розбудить
господаря повідомленням про пожежу, але і розблокує двері, викличе
пожежну службу і освітить безпечний шлях для евакуації.
«Розумні будинки» також забезпечують деяку економію, так як
дозволяють використовувати ресурси більш ефективно [6]. Технологія
розумного будинку обіцяє величезні переваги для літніх людей, що живуть
на самоті. Будинок може нагадати про прийом ліків, викликати медичну
допомогу в разі падіння людини, стежити за кількістю споживаної їжі. Якщо
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для літньої людини характерна забудькуватість, розумний будинок зможе
відключити воду до переповнення ванни, або вимкнути плиту при
відсутності кухаря.
Недоліком є те, що інформація про «розумний будинок», можливо, являє
собою кошмар для людей, які не дружать з комп’ютерами і навіть насилу
користуються дистанційними пристроями. Потенційна складність у
використанні автоматизованою системою може стати вирішальним фактором
у питанні встановлення «розумного будинку». Адже в цьому випадку життя
користувача не стане більш комфортним, а тільки ускладниться.
В цьому випадку радять не відкидати повністю ідею про
автоматизований будинок, а почати установку з простої домашньої мережі, і
розвивати її в міру необхідності. Перед придбанням потрібних приладів
варто уважно вивчити заявлені виробником характеристики, а також відгуки
реальних користувачів. Це допоможе у виборі максимально ефективних і
простих в експлуатації пристроїв.
Також власники розумних будинків можуть зіткнутися з деякими
проблемами безпеки. Хакери, в разі успішного доступу до мережі, можуть
відключити систему сигналізації, залишивши розумний будинок вразливим
для злому. Однак будинок і без розумної електроніки може бути зламаний
класичними, відточеними століттями методами, тоді як шанс нарватися на
грабіжника-хакера дуже невеликий.
Виробники побутової електроніки активно вдосконалюють свою
продукцію в надії на те, що домашня автоматизація, нарешті, потрапить в
основне русло. Завдяки смартфонам і планшетам, а також відповідного
програмного забезпечення, цей напрям швидко розвивається. Однак можуть
пройти ще десятиліття, перш ніж розумні будинки отримають таке
вдосконалення, як в світі Джетсонів. Це пов’язано з тим, що, незважаючи на
всі досягнення, до сих пір не існує стандартної системи для автоматизації
всіх цих пристроїв. Без такої системи користувачам не вигідно платити
значні суми за продукцію, яка швидко застаріє.
Отже, враховуючи швидкий прогрес комп’ютерних технологій та все
більше розповсюдження їх у повсякденному житті людини, проєктувальник
сучасного житлового середовища має враховувати і застосовувати
інтелектуальні засоби керування середовищем житла. Та щоб чітко
орієнтуватися у чисельних технологіях та обладнанні, представленому на
ринку, першочергово сучасний дизайнер-проєктувальник має розуміти
функціональні можливості систем інтелектуального керування житловим
середовищем.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ
Інформація є найважливішою цінністю сучасного суспільства. Саме вона
лежить в основі економіки інформаційного типу і служить основним її
ресурсом.
Дослідженнями у цій галузі займались такі науковці: В.М. Гужва,
К. І. Дмитрів, С.В. Івахненков, В.М. Охріменко, Ю. Н. Шпак та багато інших.
Мета цієї роботи: розкрити роль інформаційних систем в економіці на
підприємствах.
Позитивний вплив систем управління підприємством на економіку
підприємств, підвищення якості роботи й полегшення праці управлінського
персоналу зумовлює актуальність даного дослідження.
Сучасний етап суспільного розвитку нерозривно пов’язаний з поняттям
інформаційних систем. Під системою в загальному сенсі слід розуміти
об’єкт, який в один і той же час може розглядатися в двох аспектах:

як єдине ціле;

як сукупність різнорідних елементів, які об’єднані разом заради
досягнення певної мети [1].
Інакше її прийнято визначати як системи зі збирання, зберігання,
накопичення, пошуку і передачі інформації, яка застосовується в
управлінських процесах і процесах прийняття рішень. Середовище передачі
об’єднує джерело інформації і його одержувача в єдину інформаційну
систему.
Структурними компонентами інформаційних систем виступає
відповідне забезпечення – апаратне, програмне, організаційно-технологічне і
лінгвістичне.
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Інформаційні системи відіграють найважливішу роль в епоху
інформатизації економічних систем і виконують цілий ряд функцій, а саме:

збір інформації;

зберігання інформації;

пошук і обробка інформації;

передача інформації.
В кінцевому рахунку, основною метою функціонування інформаційних
систем виступає виробництво і передача потрібної інформації. Інформація ж,
яка підтримує передачі – це повідомлення. Повідомлення може бути
представлено у вигляді символів і знаків, закодовано і перетворено в
електричну форму, а також може бути промодельоване в цілях передачі за
обраними каналами зв’язку.
За своїм характером інформаційні системи діляться на безліч видів.
Зокрема вони можуть мати забезпечуючий або функціональний характер, а
також поділятися в залежності від мети свого функціонування та
спрямованості впливу.
Інформаційні системи знаходять своє активне застосування в різних
сферах життя сучасного суспільства. Не є винятком і економіка.
Сьогодні інформаційні системи в більшості випадків реалізуються у
вигляді прикладних процесів, які характеризуються великим набором
функціональних блоків, що забезпечують роботу користувача інформаційних
систем через сферу їх взаємодії і фізичні засоби з’єднання.
В економіці основними напрямками використання інформаційних
систем є:

банківський сектор;

менеджмент;

підприємництво.
У банківській галузі інформаційні системи трансформуються в цілий
комплекс програмних і технічних засобів, сукупність яких забезпечує
працівників кредитних організацій інформацією, яка необхідна їм для
виконання відповідних фінансово-облікових операцій [2]. Особлива увага
приділяється забезпеченню надійності і безпеки їх функціонування.
Істотну роль в банківських інформаційних системах відіграють
електронні гроші, на основі яких реалізуються сучасні банківські технології.
У сфері менеджменту та управління інформаційні системи представлені
у вигляді комплексу програмних і технічних засобів, які забезпечують
керівників і менеджерів інформацією, необхідною для прийняття правильних
управлінських рішень. Як правило, вони охоплюють широке коло завдань,
що стосуються управління торгівлею, виробництвом і персоналом.
Інформаційні системи менеджменту спираються на засоби мережі
Інтернет з одного боку, і на організацію засобів внутрішніх комп’ютерних
мереж підприємства, з другого.
Нарешті, інформаційні системи в підприємництві зводяться до
комплексу технічно-програмного забезпечення, що лежить в основі
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прийняття підприємцями правильних рішень щодо бізнесу. Подібні
інформаційні системи відрізняються великою складністю, а в їх основі
лежить збір різної інформації. Вони служать завданням стратегічного
планування, проведення фінансових розрахунків і маркетингу [3]. Відмінною
особливістю використання інформаційних систем у підприємницькій
діяльності виступає висока швидкість обробки інформації і її комплексна
інтерпретація.
Отже, можна зробити висновок, що сучасні інформаційні системи
забезпечують оперативність комунікації та інтеграцію всіх учасників бізнеспроцесів, підвищують якість прийнятих розв’язків на всіх рівнях управління
та підвищують продуктивність праці на підприємствах і установах.
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РОЗРОБКА ПРОЄКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Інформаційні технології щільно проникають в наше життя. Вже складно
знайти сферу людської діяльності, в якій не задіяні обчислювальні системи.
Коли ми приходимо в ресторан або в дороге кафе, ми бачимо, що біля барної
стійки стоїть комп’ютер, на якому офіціанти вводять замовлення, який
згодом передається кухарям. Така система дуже зручна і дозволяє економити
робочий час офіціантів і скоротити простої кухарів. Виникає резонне питання
– чому дана система не застосовується в інших закладах громадського
харчування, адже приходячи в звичайну столову, з усієї електроніки ми
бачимо тільки касовий апарат, а замовлення передаються записаними на
листочках? На це питання є очевидна відповідь – впровадження такої
системи вимагає значних фінансових витрат. Ціна на відомі рішення
починається від 10 тисяч гривень за одне робоче місце і це без урахування
подальшого обслуговування. Однак, якщо вивчити вже існуючі системи, то
можна помітити, що вони досить складні і громіздкі для невеликих їдалень.
Ці системи включають безліч компонентів, які ніколи не будуть
використовуватися в невеликих закладах. Розглянемо структуру
інформаційної системи, яка б мала різні види комплектації і могла б
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використовуватися в підприємствах громадського харчування різних
типів [1, 2].
Бажано, щоб інформаційна система мала три види комплекту поставки:
- Базовий – призначений для використання в їдальнях та інших
невеликих закладах, в яких обслуговування ведеться без офіціантів, дозволяє
приймати замовлення та оперативно передавати його на виконання.
- Стандартний – комплект постачання, відповідний більшості кафе.
Тут є компоненти для роботи офіціантів, барменів. Дозволяє оперативно
приймати замовлення від клієнта, розділяти в залежності від місця
приготування і так само оперативно доставляти замовлення клієнта.
- Розширений – комплект, призначений для закладів, в яких
планується можливість самостійного формування замовлення клієнтом за
допомогою клієнтського інтерфейсу [3].
Для визначення всіх необхідних компонентів та їх диференціації на різні
комплекти поставки було проведено дослідження бізнес-процесів типових
організацій різних рівнів, і побудована схема робіт [4].
Повний перелік компонентів, що включається в різні типи поставки,
зазначений в таблиці 1.
Таблиця 1 – Повний перелік компонентів різних видів поставки
Компонент

Базовий



Введення початкових даних
Контроль над роботою ресторану в
режимі «Онлайн»
Контроль над роботою ресторану в
режимі «Офлайн»
Планування діяльності
Система прийняття замовлення
Система хостес
Система офіціанта
Система бармена / повара
Система клієнта
Система «Кишеньковий комп’ютер
офіціанта»

Комплект поставки
Стандартний Розширений





























Під час складання технічного завдання постало питання про платформу
реалізації даної інформаційної системи. Після розгляду різних варіантів був
обраний найоптимальніший - технологічна платформа «1С: Підприємство»
версії 8.2. Вибір даної платформи був обумовлений тим, що програмний
продукт «1С: Підприємство» є дуже популярним і застосовується на безлічі
підприємств для розрахунку заробітної плати і ведення бухгалтерії. З огляду
на дану обставину, було прийнято рішення про додавання в нашу
інформаційну систему можливості синхронізації з іншими популярними
системами обліку на базі «1С: Підприємство», що допомогло б
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адміністратору кафе в розрахунках заробітної плати, калькуляції і складанні
звітів.
Виходячи з особливостей обраної платформи реалізації, була складена
реляційна модель даних, яка задовольняє всім функціональним вимогам
інформаційної системи, а також правилам розробки прикладних рішень на
базі технологічної платформи «1С: Підприємство».
Інтерфейс інформаційної системи передбачає використання на станціях
введення типу TouchScreen, також існує можливість використання станцій
клавіатурного введення з використанням як стандартних комп’ютерних
клавіатур, так і спеціальних програмованих.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ KAHOOT
ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ
У сучасному суспільстві є актуальним пошук та використання нових
засобів викладання математики. Впровадження у освітній процес
різноманітних онлайн-сервісів, які надає мережа Інтернет, відкриває
необмежені горизонти для застосування їх в освітній діяльності. Вони
сприяють не лише підвищенню якості освіти, а й вдосконаленню організації
освітнього процесу, а саме – створені у Інтернет-сервісах вправи
використовуються для моніторингу знань студентів.
Зокрема, застосування Інтренет-сервісу Kahoot в навчальному процесі –
це одна з новітніх технологій навчання, яка забезпечує предметну новизну,
наочно-образне та абстрактно-логічне мислення студентів, відкриває нові
можливості для оновлення змісту навчання та методів викладання [2].
Онлайн-сервіс Kahoot! працює в браузері, доступний для всіх пристроїв,
які можна підключити до мережі Internet. Kahoot можна відтворювати через
різні веб-браузери і мобільні пристрої через веб-інтерфейс. Система не
потребує встановлення додатків на телефони.
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Сучасний студент зобов’язаний вміти використовувати безоплатний
онлайн-сервіс Kahoot, який був розроблений як інструмент швидкого
виготовлення інтерактивних вікторин, опитувань і обговорень. Він дозволяє
користувачам власноруч створювати інтерактивні навчальні ігри, що
складаються із низки запитань із кількома варіантами відповідей.
Гра розпочинається, коли студенти на своїх пристроях (планшеті,
смартфоні, десктопі, ноутбуці) зареєструвалися, тобто перейти за посиланням
та обрати у правому верхньому кутку опцію «Зареєструватися безкоштовно».
У першому віконці потрібно натиснути на стрілочку й обрати роль «Я –
вчитель». Нижче необхідно ввести назву навчального закладу. Далі
заповнити реєстраційні дані: вводять власне ім’я, зазначити свій емейл та
підтвердити його, обрати пароль. Щоб завершити реєстрацію, необхідно
обрати опцію «Створити обліковий запис».
Сервіс пропонує форми гри, з якою визначається викладач. Сайт також
можна використовувати за допомогою інструментів спільного використання
екрану, такі як Skype або Google Hangouts. Ігровий процес простий: всі гравці
використовують пристрій для відповіді на питання, створені викладачем.
Правильні відповіді на питання переводяться на бонусні бали. Потім набрані
бали виводять лідерів після кожного питання. Студент, що першим відповів
на запитання онлайн-тесту, отримує більшу кількість балів, ніж суперники.
Отже, переможець у грі буде обов’язково. Змагального ефекту додає таймер,
значення якого встановлює викладач при створенні гри [1].
Перевагою даного сервісу є те, що викладач має вибір: або скопіювати
систему готових ігор, розроблених іншими користувачами сервісу, та
користуватися ними; або самостійно можна створити усі завдання; або можна
повторювати повністю тести, чи змінювати якусь їх частину.
Під час ручного створення міні-ігор в них можна вставляти зображення
та відео, що займає лише декілька хвилин, і дає змогу завдяки онлайн-сервісу
Kahoot викладачеві значно скоротити час підготовки до занять з математики.
Kahoot! використовується для сприйняття та більш глибокого засвоєння
навчального матеріалу, формування інтересу із пошукової діяльності та
вивчення математики в цілому, розвитку логічного мислення, формуванню
вмінь та навичок щодо самостійного пошуку методів розв’язування
поставлених задач та оцінювання правильності здійсненого розв’язку на
основі раціонального поєднання засобів сучасних інформаційних технологій
та традиційних засобів, що в комплексі сприяють підвищенню
автоматизованого моніторингу на уроках математики [1].
Невимушена атмосфера суперництва, прагнення до кращої якості знань
та перемоги обов’язково стануть вашим союзником у прагненні до
досконалого заняття з математики, до нових творчих звершень. Виконуючи
цікаві математичні завдання та намагаючись перемогти у маленькому
змаганні, студенти швидше запам’ятовують необхідні формули та теореми,
краще сприймають та засвоюють матеріал, вміло застосовують його на
практиці.
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Як бачимо, сервіс Kahoot є яскравим, соціальним і досить простим для
викладачів та цікавим для студентів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАТ-БОТІВ В МАТЕМАТИЦІ
Існує досить популярний міф, що чат-боти – це винахід 21 століття.
Причиною цьому стало широке використання цієї техніки в багатьох сферах
життєдіяльності людини та її доступність. Чат-боти з’явилися ще задовго до
створення месенджерів, соціальних мереж, телефонів та комп’ютерів. На
сьогодні штучний інтелект значно замінив людську працю та полегшив
виконання роботи багатьом підприємцям. Хто ж такі чат-боти?
Chatbot – це спеціальна комп’ютерна програма, яка здійснює інтернетспілкування з одним або декількома користувачами, використовуючи при
цьому штучний інтелект. Вона розроблена на основі нейромереж та
технологій машинного навчання. Головною особливістю є те, що вона імітує
розмову з людиною в Інтернеті. Найпопулярнішими чат-боти є в соціальних
мережах, а саме: Facebook, Viber, Telegram, ВКонтакте. Найбільше
використовують чат-боти у сфері бізнесу. Багато підприємств не обходяться
без цих «штучний розумних помічників».
У 1966 році був сконструйований перший чат-бот професором
Джозефом Вейценбаумом. Він написав унікальну програму, яка називалася
“Еліза”, що стала першим у світі віртуальним співрозмовником. Проєкт був
настільки успішним, що після його появи почали з’являтись нові аналоги [1].
Противником чат-ботів можна вважати телефонні дзвінки, адже в
Україні телефон є найпопулярнішим способом онлайн-спілкування задля
вирішення певних питань та обговорення існуючих проблем. Але
дослідження показують, що люди не часто дзвонять. Причиною слугує те, що
під час робочого дня ніколи дзвонити, а ось написати повідомлення - інша
справа [2].
Проте чат-боти використовуються не лише в сфері бізнесу, вони є
достатньо популярними і серед учнів, особливо, серед старшокласників, які в
останній навчальний рік прикладають максимум зусиль для підготовки до
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ЗНО. І, звичайно ж, більшість із них вибиратиме свій перелік предметів для
вступу, серед яких, у більшості випадків, буде математика. Нещодавно
запущено Всеукраїнський чемпіонат ZNO_BOT_Challenge з підготовки до
вступних екзаменів за допомогою чат-ботів в Телеграмі, що дає можливість
легко та зручно підготуватись до тестування. Великою мотивацією навчатись
є те, що переможці, які посядуть перші місця, отримають призи від компанії
SoftServe. Сервіс містить всі типи завдань та тестів аналогічних вправам
зошита ЗНО.
У чат-ботах з математики запрограмовані питання у вигляді тестів та
завдання з розрахунком. В чат-боті існує рейтингова система: за кожні
правильні відповіді нараховуються бали та існує адаптивний метод
повторення, що дає змогу закріпити та не забутись даний матеріал. Кожного
дня бот присилає завдання, аналогічні до справжнього ЗНО та варіанти
відповідей. Після вирішення учнем завдання, бот одразу перевіряє його та
повідомляє про результат, що дає змогу швидко оцінити свої знання та
навички по даній темі та підтягнути інші, не добре засвоєні [3].
Існує чат-бот і в Телеграмі під назвою «Математика», що містить
різноманітні рівняння, правила, логічні задачі. Все це допомагає тренувати
своє мислення та стане корисним для всіх, хто планує вступати в
університети на спеціальності з математичним нахилом.
Крім того, існують найрізноманітніші програми в Інтернеті для людей,
які просто бажають покращити свій рівень знань з математики та початківців,
яким варто розпочати все з нуля та базових вправ. Нині, серед молоді
найзручнішою та найактуальнішою соціальною мережею являється саме
Телеграм. Тому там теж починають активно з’являтися чат-боти.
Найпопулярнішим чат-ботом в Телеграмі є WolframBot. Він допомагає
віднайти відповіді на різні математичні задачі, зробити складні розрахунки і
навіть обчислити відстані між містами і планетами.
Чат-боти є популярними і серед студентів, які потребують глибших
знань у вищій математиці. Вже багато закладів вищої освіти України
створюють чат-боти із своїм напрямом спеціалізації, що полегшує роботу і
студентам, і самим викладачам.
Якщо ж немає чат-боту на певну зацікавлену вами тему – не проблема.
Ви можете зробити це власноруч. Створити чат-бота для Facebook, Telegram
або Viber досить просто. Завдяки безкоштовним платформам та базовим
інструментам, зробити й налаштувати чат-бот зможе будь-який користувач.
Тому важливість та роль чат-ботів у суспільстві важко переоцінити. У
сучасному світі, який постійно розвивається та щоразу поповнюється новими
винаходами та креативними ідеями, створення цих унікальних роботів
допомогло багатьом: від школяриків, учнів до студентів та викладачів. І,
підводячи підсумки, можна сказати, що створення чат-ботів внесло свій
внесок у розвиток промисловості, бізнесу, освіти та інші галузі
життєдіяльності, які стрімко розвиваються і потребують нових прогресивних
рішень.
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ПРАКТИКА ЦИФРОВОЇ ПАРТИСИПАЦІЇ У МІСТІ ВІННИЦЯ
Активне впровадження цифрових технологій в систему суспільнополітичних відносин розширили можливості громадян щодо їх громадської
участі, створили умови для формування якісно нового рівня активності та
соціально-політичної інклюзії, електронної партисипації [1, с. 91].
Під цифровою партисипацією розуміють участь громадян за їх
ініціативою у формуванні та реалізації державної політики, розвитку
державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає
двосторонню електронну взаємодію суб’єктів прийняття рішень із
застосуванням відповідних цифрових технологій та кіберпростору за
прозорими процедурами.
В Україні діє ціла низка інструментів інформування та участі громадян,
які з’явилися саме завдяки електронній демократії, що за останні кілька років
зробило великий успіх. Але, якими б дружніми до користувача, доступними
та захоплюючими не були ці інструменти, їх недостатньо для переходу
суспільства на рівень спільного прийняття рішень влади і громади та
формування громадянської культури. Тут очевидним є брак інструментів
другого порядку, а саме – якісних публічних консультацій та ефективного
діалогу між владою і громадою.
З метою консолідації взаємодії між органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та ініціативними групами міста Громадською
організацією «Подільська агенція регіонального розвитку» [2]. Була
розроблена
концепція
Ресурсно-коворкінгового
центру
інституцій
громадянського суспільства міста Вінниці «Місто зі змістом».
Органи місцевого самоврядування Вінниці мають наміри поглиблювати
використання інформаційних технології, щоб створювати для вінничан все
більше можливостей для участі у розвитку міста. Задля розвитку електронної
демократії розроблено Концепцію цифрової партисипації Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки. Цей документ
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затвердили депутати на черговій сесії міської ради 26 квітня 2019 року. Серед
іншого у ньому йдеться про формування сприятливих умов, стимулювання та
підвищення компетенцій електронної участі громадян в процесах прийняття і
реалізації важливих рішень, створення корисних цифрових ресурсів та
можливостей, використання новітніх сервісів для взаємодії з громадянами,
враховуючи засади інклюзивності, про застосування елементів штучного
інтелекту та відкритих даних в інструментах електронної партисипації.
Концепція цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади – це документ, який має на меті сформувати бачення
розвитку електронної демократії на локальному рівні. А також – створити
модель залучення мешканців з допомогою цифрових можливостей до
процесів прийняття рішень через спільний пошук проблеми, інформування,
визначення шляхів вирішення та їх подальшого впровадження. Концепцію
цифрової партисипації розроблено у співпраці Вінницької міської ради, ГО
«Подільська агенція регіонального розвитку», мешканців громади.
Концепція цифрової партисипації базується на сімох принципах
належного консультування, розроблених в рамках Конгресу Свободи в
мережі Інтернет: довіра, загальна доступність, прозорість, надання
відповідей, координація процесу, передбачуваність, повага до загального
інтересу. Документ спрямований на реалізацію потреб мешканців Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади та її гостей, включаючи дітей,
молодь, осіб поважного віку, туристів, представників бізнесу та ІТ-фахівців.
Метою Концепції є формування системи, де порядок денний
створюється самими мешканцями за допомогою інструментів цифрової
партисипації. Основна ідея Концепції цифрової партисипації: «smart city with
smart citizens», де мешканці за допомогою е-інструментів формують візію
майбутнього свого міста. Це має стимулювати участь громадян в процесах
розробки та реалізації рішень. Для цього планується популяризація
інструментів електронної демократії, створення умов для співпраці у форматі
«громада – влада – бізнес – ЗМІ» щодо розвитку інструментів електронної
демократії.
Також планується впровадження досвіду кращих національних та
закордонних практик з метою підвищення рівня свідомої та відповідальної
участі мешканців в цифровій екосистемі громади. У планах й участь в
тематичних міжнародних та національних грантових програмах, конкурсах
спільно з інститутами громадянського суспільства (ІГС) з метою розробки та
впровадження інноваційних технологій цифрової партисипації для
Вінницької міської ОТГ. Йдеться у документі й про формування навиків
цифрової партисипації, в тому числі й у дітей. Планується проведення
хакатонів, днів технологій, дослідження актуальних тенденцій та формування
запиту на продукти і сервіси цифрової партисипації.
У Концепції також передбачається робота над удосконаленням місцевої
нормативно-правової бази інструментів електронної участі відповідно до
кращих практик і державних стандартів. Впроваджуватиметься інтегрована
платформа електронної демократії, інструмент електронних консультацій,
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«Бюджет шкільних проєктів» з застосуванням інструменту онлайнголосування.
Зокрема, в тому числі, завдяки проєкту «Бюджет шкільних проєктів»,
м. Вінниця зайняло 1 місце в світі ставши одним із найбільш дружніх міст у
світі для дітей за версією ЮНІСЕФ, вигравши міжнародну премію «Child
Friendly Cities Inspire Awards» [3].
Перемогу місту приніс проєкт шкільного бюджету участі, який став
найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування.
У планах є впровадження електронних сервісів для взаємодії з різними
стейкхолдерами (створення нових корисних ресурсів, засобів та
можливостей, новітніх сервісів та програм для задоволення потреб та
взаємодії з громадянами, враховуючи засади інклюзивності). Йдеться й про
використання елементів штучного інтелекту та відкритих даних в
інструментах електронної партисипації, модернізацію та розвиток існуючих
інструментів е-участі, реалізацію принципів інклюзивності, поширення
сервісу «Інформер для громадян» [4].
Нові інструменти доповнять ті, що наразі працюють у Вінниці. На
сьогоднішній день вінничани активно використовують впроваджені для них
інструменти електронної демократії. Серед них – електронні петиції, Бюджет
громадських ініціатив, Електронні звернення, Мапа звернень громадян
(рис. 1), сервіс «Інформер для громадян», Відкриті дані тощо.

Рисунок 1 – Мапа звернень громадян м. Вінниці [5]
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На сьогодні досить зручним інструментом, що забезпечує ефективне
здійснення соціальної партисипації є сервіс «Інформер для громадян»,
запущений у співпраці з Вінницькою міською радою для тестування та
використання. Даний інтегрований телефонний додаток передбачає не лише
одностороннє інформування, а й отримання зворотнього зв’язку від
мешканців. Мешканці міста Вінниця можуть швидко реагувати на наявні
проблеми: наприклад, йдучи вулицею та помітивши відкритий люк,
неприбране сміття біля сміттєвого баку, відсутність або пошкодження такого
баку, людина може одразу відреагувати на дані проблеми, залишивши відгук
у сервісі «Інформер для громадян».
Також у розвитку соціальної партисипації важливе місце належить
інструменту електронної демократії «Мапа звернень». Онлайн-чат дає змогу
мешканцям отримати оперативну інформацію та консультацію з питань
комунального господарства і благоустрою.
Отож, соціальна партисипація сприятиме налагодженню дієвого
зворотного зв’язку між підприємствами, владою та громадянами, виявленню
можливих та існуючих проблем у сфері сервісних послуг, швидкого
реагування на їх вирішення із використанням дієвих інструментів.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
R-KEEPER НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
R-Keeper - програма для проведення якісної автоматизації та обліку на
підприємствах громадського харчування. R-Keeper (Р кіпер) програма для
автоматизації яка на даний момент є найбільш поширеною на території країн
СНГ. Етап популярності програми R-Keeper далеко не випадкова. Наслідком
даного успіху R-Keeper безумовно є якісна робота розробників даного
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продукту. Практично всі відомі і необхідні звіти, багаторівнева дисконтна
система, можливість як автоматизації ресторану так і фаст-фуду все це
безумовно роблять R-Keeper однією з найпопулярніших програм для
автоматизації ресторану.
R-Keeper - забезпечує всю необхідну надійність і зручність роботи,
формує необхідні дані які передаються бухгалтеру з 1С.
R-Keeper – якісно може працювати тільки в тому випадку, коли
використовується якісне і надійне обладнання.
Якісне обладнання і ПЗ R-Keeper (Р-кіпер) потрібно для того щоб робота
ресторану або іншого об’єкта харчування мала змогу працювати надійно,
стійко і довго, максимально забезпечуючи безперебійність технологічного
процесу [1].
R-Keeper оптимальний програмний продукт для надійної і тривалої
роботи [2].
Нова версія професійної системи автоматизації ресторанів R-Keeper v7
створена на основі багаторічного досвіду роботи всіх попередніх версій і має
більшу гнучкість, універсальність, безпеку та розширюваність. Програма RKeeper v7 призначена для автоматизації підприємств громадського
харчування – від маленьких кафе, барів з однією касовою станцією до
великих зальних ресторанів і мереж підприємств швидкого харчування (фастфудів).
Особливості системи R-Keeper v7:
можливість розширення – легко додаються нові властивості, і
розширюється функціонал;
універсальність – для різних довідників використовуються
багатофункціональні редактори, в різних екранних формах офіціантської
станції використовуються потужні компоненти;
налаштованість – користувач може сам налаштовувати як зовнішній
вигляд (екранні і друковані форми), так і поведінку офіціантської станції і
менеджерської програми.
Безпека – шифрування при передачі даних по мережі, власний формат
зберігання, перевірка повноважень на сервері, ведення журналу операцій.
Можливості системи при роботі з модулем «Меню»:
 Користувальницькі класифікації страв – кожна страва входить в одну
з категорій кожної класифікації.
 Страві задається порядок подачі. Замовлення може бути розбите по
порядкам подачі на пакети, кожний з яких характеризується власним часом
подачі, друку і нагадування.
 Необмежена кількість типів цін.
 Ціна може здаватися на станції.
 Формули або повно-функціональні скрипти для розрахунку цін,
розрахунку базової суми модифікаторів, консумаціонної винагороди і
бонусів.

45

 Схеми модифікаторів - до страви прив’язується не одна група, а
фіксований набір груп модифікаторів з обмеженнями як зверху, так і знизу.
 Офіціант може ввести найменування модифікатора, це найменування
може друкуватися замість найменування страви.
 Модифікатори можуть мати ціну (в тому числі негативну).
Можливості системи при роботі з модулем «Знижки / Націнки»:
 Процентні і сумові знижки з можливістю введення відсотка / суми на
касі.
 Знижки на замовлення, посадочні місця і конкретні страви.
 Деталізація знижки – відсоток або сума – залежать від типу гостей,
замовленої кількості (є режими для кожного N-го, для перевищення N), суми,
категорії страви.
 Композиція знижок визначає правила взаємодії знижок.
 Пріоритетна настройка використання знижок – (дозволено,
заборонено, автоматично).
 Нерозподілені націнки замість спеціальних «страв» можуть
додаватися за такими ж правилами, як і розподіляються знижки / націнки.
Можливості системи при роботі з модулем «Персонал»:
 Користувач сам створює ролі, з кожною роллю зв’язується: 118
системних повноважень; 67 привілеїв на дії в менеджерському додатку; до
255 повноважень на роботу з об’єктами; до 255 повноважень на роботу зі
звітами.
 Повноваження на роботу з об’єктами і звітами створюються
користувачем і прив’язуються до конкретних об’єктів.
 Мова, на якій працює станція, прив’язується до працівника.
Можливості системи при роботі з модулем «Хостес»:
 створення візиту;
 створення замовлення без його редагування (для цього
призначаються: стіл, головний офіціант, категорія замовлення);
 реєстрація звільнення столу незалежно від оплати.
Налаштування інтерфейсу станції:
 Користувач може створювати екранні форми, форми для селекторів,
формати відображення ліній рахунку, формати відтворення кнопок вибору
замовлень, візитів, чеків.
 Користувач може налаштовувати поведінку селектор, прив’язуючи
селектори до операцій, вставляючи посилання на селектори в інші селектори.
 Користувач може налаштовувати використання форм, груп селектор,
розкладок клавіатур в залежності від станції, періоду, типу гостей,
користувача, торгової групи, що використовується, мови (основного або
альтернативного).
 Макетувати висновок на дисплей покупця з можливістю прокрутки.
Система автоматизації на базі R-Keeper підходить для підприємств
харчування та гостинності будь-якого формату і масштабу:
 ресторанів;
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 кафе;
 барів;
 столових;
 готельних комплексів;
 харчових та кондитерських цехів;
 кейтерингових компаній [2].
Отже, застосування даної програми у ресторанному бізнесі відіграє
важливу роль у роботі закладу. Це правильно організований процес на
кожному етапі , через те що ви маєте змогу контролювати всі процеси через
дану програму. R-Keeper – це інформаційна система без якої неможливо
якісно працювати в ресторанному бізнесі.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ
ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Сучасна економіка значною мірою потребує застосування математичних
методів дослідження. На основі економіко-математичних методів особливе
місце займають моделі, що виявляють кількісні зв’язки між досліджуваними
показниками й факторами, що впливають на них. Науковою дисципліною,
предмет якої становить вивчення цієї кількісної сторони економічних явищ і
процесів засобами математичного й статистичного аналізу, є економетрія, у
якій результати теоретичного аналізу економіки синтезуються з висновками
математики й статистики.
Основна задача економетрії – перевірка економічних теорій на
фактичному матеріалі за допомогою методів математичної статистики. Для
цього використовують економетричну модель, тобто економіко-математична
модель факторного аналізу, параметри якої оцінюються засобами
математичної статистики. Ця модель виступає в якості засобу аналізу й
прогнозування конкретних економічних процесів на основі реальної
статистичної інформації.
Метою економетрії є набуття майбутніми фахівцями знань з методик
побудови економіко-математичних моделей на макро- і мікрорівні, уміння
використовувати відповідний математичний апарат у вирішенні економічних
і управлінських задач та розвиток творчих і аналітичних навичок у
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економістів з математичного моделювання при використанні сучасних ПК
для проведення досліджень [1, c. 37].
Засновниками економетрії вважають Р. Фріша, Е. Шумпетера,
Я. Тінбергена – послідовників неокласичної економічної школи і
кейнсіанства. Основним внеском цих учених в економетричну науку є
розробка економетричних моделей прийняття рішень, за яку в 1969 р.
Р. Фріш та Я. Тінберген були відзначені Нобелівською премією. Пізніше
Нобелівську премію в галузі економіки та розвитку економетричних
моделей отримали: В. Леонтьєв (1973), Т. К. Купманс (1975), Л. Р. Клейп
(1980), Т. Хаавелмо (1989) та інші [2, c. 14].
Побудова i дослідження економетричних моделей мають певні
особливості. Вони описують кореляційно-регресiйний зв’язок між
економічними показниками. Цей зв’язок кількісно характеризує наявні
закономірності економічних процесів та явищ. Отже, щоб побудувати
економетричну модель, необхідно:
1) Мати достатньо велику сукупність спостережень даних;
2) Забезпечити однорідність сукупності спостережень;
3) Забезпечити точність вихідних даних.
У загальному випадку рівняння в економетричній моделі має вигляд:
Y= f (x1,x2,…,xm,u),
де Y – результат або залежна змінна, змінювання якої описує дане
рівняння;
x1, x2,…,xm, – фактори, або незалежні змінні, що визначають поведінку Y.
Змінна u містить ту частину руху Y, що не пояснюється змінними x1,x2,…,xm, і
має випадковий характер. Символ f відображує аналітичний вид зв’язку між
досліджуваними змінними.
Це рівняння визначає структуру моделі, воно вказує на характер
припустимих співвідношень між змінними.
Побудова економетричних моделей базується на технології
моделювання, яка характерна для здійснення регресійного аналізу. Регресія
починається там, де є ряд спостережень над досліджуваними величинами
y y1 y2 … yn
x x1 x2 … xn,
який є рядом даних, а х і у – випадкові величини, при цьому х1, у1 – їх
практичні реалізації або можливі значення, n – кількість спостережень
[2, c. 29].
Засобами економетричного моделювання вивчають проблеми ринку,
інвестицій, фінансової чи соціальної політики, ціноутворення, попиту та
пропозиції.
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На рівні макроекономіки економетричними засобами досліджують
закономірності у виробництві, розподілі, перерозподілі на кінцевому
використанні валового внутрішнього продукту, у яких суттєву роль
відіграють державний бюджет, податкова політика, страхування, кредит,
ощадна справа.
На мікрорівні економетричні дослідження передбачають наукове
обґрунтування управлінських рішень, що приймаються на підприємствах
різних форм власності й мають ураховувати постійний вилив зовнішнього
середовища.
Моделі можуть використовуватися для аналізу економічних і соціальноекономічних показників, що характеризують відповідну економічну систему,
для прогнозування їх подальшого змінювання або для імітації можливих
сценаріїв соціально-економічного розвитку досліджуваної системи, якщо
деякі показники можна змінювати цілеспрямовано [3,c. 58].
Отже, економетричне моделювання широко застосовується при
прийнятті практичних рішень в економічній діяльності (у бізнесі, банківській
справі, прогнозуванні, державному регулюванні економіки), а також є
потужною базою для отримання нових знань з економіки.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Процеси діджиталізації виконують трансформування всіх видів
інформації в цифрову форму. На сьогоднішній день діджиталізація стає
визначальним чинником розвитку людської цивілізації, основою
економічного зростання. Оцифрування слідує розглядати з позиції
компліментарності, що передбачає охопленість нею процесів, властивих всім
сферам людської діяльності та суспільного життя. В умовах бурхливого
розвитку інформаційних технологій та глобалізаційних перетворень бізнессередовище зазнає динамічних змін. Діджиталізація виступає каталізатором
інноваційного розвитку, технологічні зміни якої призвели до появи нових
можливостей ведення бізнесу.
Сучасна зарубіжна та вітчизняна наукова література виділяє декілька
підходів до визначення сутності поняття «діджиталізація». У перекладі
термін «діджиталізація» (англ. digitalization) означає «оцифровування»,
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«цифровізація», «приведення в цифрову форму». У працях С.В. Коляденко
діджиталізація визначається як спосіб приведення будь-якого різновиду
інформації до цифрової форми. Н.П. Мешко характеризує діджиталізацію як
процес, що пов’язаний із тенденцією приведення в електронний вигляд
найрізноманітніших видів інформації. У дослідженнях Г.Б. Соколової
діджиталізація характеризується як створення цифрової (заснованої на
байтах та бітах – мінімально адресованих одиницях інформації) версії
аналогових речей на паперових документів, відео та фотозображень, звуків.
У багатьох працях діджіталізація трактується як процес використання
цифрових технологій з одночасним поліпшенням системи обслуговування
клієнтів. Незважаючи на наявність чисельних робіт, залишаються не повною
мірою розкритими питання вибору оптимальних напрямів розвитку бізнесу в
умовах цифрових перетворень.
Сучасне суспільство перебуває на межі великих перетворень та
глибинних трансформаційних процесів у цифровій сфері. Активний розвиток
цифрових та інформаційних технологій сформував якісно новий ринок –
ринок інформаційних послуг, який поєднує великий сегмент споживачів.
Приватні особи, службовці, представники бізнесу, що діють на цьому ринку,
націлені на оптимізацію бізнес-процесів, підвищення продуктивності
компаній, поліпшення досвіду ринкової взаємодії на основі постійного
використання великих обсягів релевантної інформації. В умовах нової
цифрової економіки відбувається зміна запитів та форм споживання. За
оцінками провідних спеціалістів, більше ніж 60% світових корпорацій уже
розробляють власну стратегією digital-трансформації, що спрямована на
одночасне врахування технологічних змін та особливостей ринкового
споживання. Головною особливістю діджиталізації є створення умов для
більш комфортної та оперативної взаємодії бізнесу та споживачів [1].
Процеси цифровізації та цифрової трансформації виступають
рушійними силами, що стимулюють зміни в корпоративному світі, основою
яких є впровадження нових технологій, таких як аналіз великих даних,
Інтернет речей, хмарні технології чи 3D-друк. Відбувається перетворення
аналогової інформації на цифрові дані. Невпинне зближення фізичного і
цифрового світів стимулює компанії інтегрувати, наприклад, Інтернет речей
та послуг у виробничі процеси, створювати вартість шляхом аналізу й
управління великими даними, що може бути використане як конкурента
перевага. Більшість змін, викликаних діджиталізацією, є руйнівними і
докорінно змінюють існуючі галузі, компанії, що займають домінуючі
позиції на ринку, зіштовхуються з новими конкурентами, існуючі бізнесмоделі застарівають і замінюються новими.
Нині головними чинниками розвитку процесів діджиталізації стають:
поява новітніх цифрових технологій, формування нових потреб та запитів
споживачів (орієнтація на економію часу, пошук і придбання товарів за
чіткими параметрами); створення нових цінностей, властивостей товарів;
зміна умов конкурентного середовища. Такі перетворення вимагають змін у
державній політиці підтримки та розвитку окремих видів діяльності,
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перегляду традиційних моделей ведення бізнесу та обслуговування
споживачів [2].
В стратегії розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 роки відзначається, що «розвиток цифрової економіки України
полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні
потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед
українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та
суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного
розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та
благополуччя населення». В Україні процеси створення цифрової економіки
не набули ще повноцінного рівня, в порівнянні із розвинутими зарубіжними
країнами, однак, на рівні компаній цих країн також існують вагомі проблеми
щодо здійснення цифрової трансформації. За результатами глобального
дослідження Riverbed Digital Performance, що було проведене американською
компанією Riverbed Technology в дев’яти країнах світу – США,
Великобританії, Бразилії, Німеччині, Австралії, Франції, Китаї, Сінгапурі,
Індії (об’єкти дослідження – 1000 компаній в сфері продажу, транспорту,
промисловості, охорони здоров’я, фінансів з річним доходом більш, ніж 500
млн.дол.) – 95% учасників дослідження заявили про неготовність на даний
час до впровадження цифрової стратегії в своїх компаніях. В якості основних
перепон для впровадження цифрових технологій респонденти називають
недостатність фінансових ресурсів, застарілу мережеву інфраструктуру,
непрозорість мережевих процесів. Разом з тим, експертами були виявлені і
інші чинники, що не сприяють розвитку процесів діджиталізації на цих
підприємствах: непрозорість роботи кінцевих споживачів, низька
кваліфікація персоналу [3].
Ефективне ведення бізнесу в умовах діджиталізації вимагає
застосування цифрових технологій у бізнес-процесах, управлінні та бізнесом
у цілому, адже здатність підприємств до тривалого функціонування залежить
від того, наскільки продуманими є їхні бізнес-моделі з погляду створення
споживчої цінності. Цифрові технології та нові аналітичні методи, такі як
великі дані, створюють нові можливості у функціонуванні й розробленні
моделей бізнесу [2].
Діджиталізація вимагає неупередженого розуміння зовнішнього
середовища, може вимагати переформулювання місії підприємства, її сенс і
вплив на компанію повинні бути чітко визначеними. Необхідним є розуміння
можливостей діджиталізації всім персоналом та підтримка її корпоративною
культурою фірми, забезпечення більшого рівня співпраці та більшої
суспільної взаємодії. Бізнес-стратегія за умов діджиталізації повинна стати
безперервним процесом, основою прийняття рішень все в більшій мірі
повинні ставати дані. Діджиталізація вимагає від підприємств вивчати
«незвідані території» та передбачає безперервне управління змінами [3].
Отже, прийняття програм розвитку інформаційних технологій,
застосування інтерактивних систем управління, залучення спеціалістів до
поширення інформаційного обміну, створення офіційних веб-сайтів,
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формування каналів комунікації та підключення сервісів впливають на
розвиток діджіталізації бізнесу. Нові цифрові технології дають змогу
створити структуровану й повну інформацію про діяльність підприємств,
поширити можливості торговельних площадок і соціальних мереж,
прискорити користування товарними оголошеннями, сервісами обробки
онлайн платежів, планування зустрічей, подій, справ. Використання нових
можливостей оцифрування переведе бізнес на якісно новий рівень. У
результаті цього асортимент товарів та послуг, що продаються через мережу
значно розшириться, і зможе в великій мірі задовільнити майже всі потреби
сучасної людини.
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У сьогодення з неймовірним розголосом на увесь світ увійшла інновація,
яку всі іменують як «Дистанційне навчання». Для України такий спосіб
здобуття освіти є не досить знайомим, і в результаті не до кінця вивченим та
опрацьованим. Проте дистанційна форма здобуття вищої освіти набирає
актуальності дуже швидко [1].
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти. [2, с.48]
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Зарубіжний і вітчизняний досвід використання систем управління
навчанням знайшли відображення у працях В. Вишнівського, М. Гніденко,
І. Гуліватої [1, 2], Т. Коваль, Ю. Триус та ін.
Дистанційна форма передбачає організацію процесу насамперед від
викладача, де він моделює та організовує навчальну програму. Під час даної
форми навчання викладач та студент спілкуються за допомогою
телекомунікацій. Одразу необхідно зазначити те, як буде здійснюватися
навчання, за допомогою яких платформ та допоміжних онлайн-сервісів,
вирішує заклад вищої освіти та викладачі.
Попри те, що навчання здійснюється за межами закладу вищої освіти,
можна виділити інструменти взаємодії зі студентами схожі на ті, що присутні
під час навчання у аудиторії:
1. Зв’язок між викладачем та студентом присутній, за допомогою
платформи на якій здійснюється навчання, чати різного роду, електронна
пошта. Консультації та спілкування обов’язково наявні.
2. Доступ до всіх освітніх ресурсів, підручників, вебінарів та практичних
завдань. Наявність дедлайну.
3. Закінчивши дистанційну форму, студенти є повноправними членами
суспільства, із дипломом про вищу освіту, та безперешкодною реалізацією у
кар’єрі.
Але існують і очевидні дефекти у взаємодії між студентом та
викладачем, наприклад:
1. Відсутність індивідуального підходу, яскравої та емоційної,
компетентно складеної інформації з уст викладача, що робить сприйняття
матеріалу досить важким моментом.
2. Необхідність постійного доступу до джерел інформації, тобто
потрібно володіти хорошим технічним оснащенням.
3. Відсутність контролю над студентом, його рівнем володіння
інформацією, виконанням завданням, що знижує рівень засвоєння знань.
Дистанційне навчання передбачає необхідну жорстку самодисципліну,
що залежить безумовно від самостійності та прагнення студента самостійно
опрацьовувати та практично демонструвати знання. Необхідно відзначити те,
що викладачі також повинні не лише володіти необхідними навичками
роботи з інформаційними та комп’ютерними технологіями, а й вміти їх
застосовувати в навчальному процесі.
Для дистанційної платформи кожного року створюються нові навчальні
посібники, електронні підручники(копії друкованих видань включно), а
також підручники з підтримкою аудіо- та відеозасобів, в результаті появи
яких, студенти отримують різноманітні навички здобуття освіти.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що дистанційне навчання
фактично реалізує всі плани вищої школи, тобто забезпечує повний доступ
до знань, прищеплює необхідні навички. Формує відповідальність у
студентів, за якість освоєних знань. Розвиває можливості у використанні
сучасних інформативних і комунікативних технологій та інноваційних
методів.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АНТИВІРУСНИХ ПРОГРАМ
Комп’ютер заражений вірусом, подібний до людини: хоче контакт із
зовнішнім світом. Проблема з комп’ютерними вірусами та їх можливостями
це дещо таємниче. Багато людей, а іноді й цілі організації панікують через
проблему зараження своїх пристроїв. Насправді це не так страшно. Щоб не
заразити комп’ютери, просто дотримуйтесь деяких основних правил, але
потрібно робити це послідовно.
Взагалі комп’ютерний вірус – це невелика програма, яка має здатність
приховувати самовідтворення. Коли запускаються заражені програми та
драйвери, спочатку запускається сам вірус, а потім він вже передається самій
програмі. Якщо вірус «зафіксований» у завантажувальному секторі, його
активація відбувається тоді, коли операційна система запускається з цього
диска. Дії вживаються в періоди, коли контроль пов’язаний з вірусами, які, як
правило, неприємні для користувача, але необхідні для продовження життя
вірусу. Це пошук та зараження інших програм, корупція даних тощо. Вірус
також може залишатися в пам’яті. Після того як вірус припиняє свою роботу
перевірка передається зараженій програмі, яка зазвичай діє «так, ніби нічого
не сталося», маскуючи присутність вірусу в системі. На жаль, вірус зазвичай
виявляють запізно, коли більшість програм вже заражені. У таких випадках
шкода, заподіяна шкідливим впливом вірусу, може бути дуже серйозною [1].
Існує так званий макровірус. Він надсилається разом з документами, в
яких передбачено виконання макрокоманд (наприклад, документи текстового
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редактора Word), звідси і їх назва. Макровіруси, що заражають електронні
таблиці Word та Excel, є поширеними сьогодні [2].
Вірус може знищити ваші дані – стерти їх або зробити непридатними.
Це також може вплинути на продуктивність вашого комп’ютера, дуже
сповільнивши його. Вірус може вбудовувати себе і передавати ваші
конфіденційні дані назад комусь іншому, або дозволити комусь дистанційно
керувати вашим комп’ютером та використовувати його у своїх цілях.
Для того щоб замаскувати вірус і його дії із зараження інших програм,
потрібно виконання яких-небудь умов. Після того, як вірус виконає потрібні
йому дії, він передає управління тій програмі, в якій він знаходиться, і її
робота деякий час не буде відрізняється від роботи незараженої. Всі дії
вірусу виконуються максимально швидко і без будь-яких повідомлень, тому
вчасно замітити вірус вдається досить не багатьом.
Для протидії комп’ютерним вірусам потрібно встановити якісну
антивірусну програму. Багато користувачів комп’ютерів вважають, що
безкоштовних антивірусних програм, таких як пакет послуг постачальника
послуг Інтернету, достатньо для захисту комп’ютера від вірусу чи
шпигунських програм. Однак такі безкоштовні програми проти зловмисного
програмного забезпечення, як правило, не забезпечують належного захисту
від постійно зростаючого списку загроз. Натомість всі користувачі Windows
повинні встановити на свої ПК професійне антивірусне програмне
забезпечення. Програмні антивірусні програми, що оцінюються, частіше
оновлюються протягом дня (тим самим забезпечуючи своєчасний захист від
швидкозростаючих вразливих місць), захищають від ширшого кола загроз та
забезпечують додаткові захисні функції (наприклад, спеціальні сканування).
Встановіть захист від шпигунських програм у режимі реального часу.
Багато користувачів комп’ютерів помилково вважають, що одна антивірусна
програма з інтегрованим захистом від шпигунського програмного
забезпечення забезпечує достатню гарантію від рекламного та шпигунського
ПЗ. Інші вважають, що безкоштовні антишпигунські програми в поєднанні з
антивірусною утилітою забезпечують надійний захист від зростаючої
кількості загроз шпигунських програм. На жаль, це просто не так. Більшість
безкоштовних шпигунських програм не забезпечують реального часу або
активного захисту від рекламного, троянського та інших шпигунських
програм. Хоча багато безкоштовних програм можуть виявляти загрози, коли
вони заразили систему, зазвичай професійні(або повністю оплаченого та
ліцензованого) антишпигунські програми необхідні для запобігання
зараження та повного видалення вже наявних інфекцій [3].
Вимкнути автозапуск. Багато вірусів працюють, приєднуючись до диска
і автоматично встановлюючи себе на будь-який інший носій, підключений до
системи. Як результат, підключення до системи будь-яких мережевих
накопичувачів, зовнішніх жорстких дисків або навіть великих пальців може
призвести до автоматичного розповсюдження таких загроз. Користувачі
55

комп’ютерів можуть відключити функцію автозапуску Windows,
дотримуючись рекомендацій Microsoft, які відрізняються залежно від
операційної системи.
Антивірусне програмне забезпечення, як правило, працює як фоновий
процес, скануючи комп’ютери, сервери чи мобільні пристрої, щоб виявити та
обмежити поширення зловмисних програм. Багато антивірусних програм
включають виявлення загроз у реальному часі та захист від можливих
уразливих ситуацій, коли вони трапляються, а також сканування системи, які
відстежують файли пристроїв та системних файлів, шукаючи можливі
ризики.
Антивірусне програмне забезпечення зазвичай виконує такі основні
функції:
1. Сканування каталогів або певних файлів на предмет відомих
шкідливих зразків, що вказують на наявність шкідливого програмного
забезпечення;
2. Дозволяє користувачам планувати сканування, щоб вони
виконувалися автоматично;
3. Дозволяє користувачам в будь-який час ініціювати нові сканування;
4. Видалення будь-якого шкідливого програмного забезпечення, яке
воно виявляє. Деякі антивірусні програми роблять це автоматично у
фоновому режимі, інші повідомляють користувачів про інфекції та
запитують, чи хочуть вони очистити файли [4].
Щоб всебічно сканувати системи, антивірусному програмному
забезпеченню, як правило, повинен бути привілейований доступ до всієї
системи. Це робить антивірусне програмне забезпечення загальною ціллю
для зловмисників, і дослідники виявили віддалене виконання коду та інші
серйозні вразливості в антивірусних програмних продуктах в останні роки.
Антивірусне програмне забезпечення, призначене для виявлення та
видалення вірусів з комп’ютерів, також може захистити від
найрізноманітніших загроз, зокрема інших типів шкідливого програмного
забезпечення, таких як кейлоггери, викрадачі браузерів, троянські коні,
черв’яки, руткіти, шпигунські програми, рекламні програми.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ
ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Готельні системи дозволяють автоматизувати всі етапи обслуговування
гостя, починаючи від бронювання квитків, заселення і закінчуючи
остаточним розрахунком, а також основні бізнес-процеси - від праці покоївок
до організації звітності на підприємстві. Крім того, вони забезпечують
управління всіма послугами і системами готелю, доступними в номері.
Метою статті є аналіз стану впровадження автоматизованих систем
управління в готельний бізнес. Зокрема розглянути та проаналізувати основні
системи автоматизації, що є на українському ринку.
В Україні відсутні вітчизняні розробки інформаційних систем
управління готелями та комп’ютерних систем бронювання, що
обумовлюється слабким розвитком українського ринку інформаційних
технологій
Найбільшими комп’ютерними системами бронювання на міжнародному
ринку туризму є системи Amadeus, Galileo, Sabre і Worldspan. Разом ці
системи налічують близько 500 тис. терміналів, встановлених в готелях по
всьому світу, що складає 90% ринку, невипадково їх називають “золотою
четвіркою”. 10% займають регіональні системи бронювання і системи, які
знаходяться на стадії злиття з однією з вищевказаних систем [4].
Кожна GDS, хоча і є глобальною, має свою сферу поширення. Для
Amadeus – це, передусім, Європа. Система Galileo використовується в 116
країнах світу, більш ніж 45 тисячами агентств, через які можливий доступ до
інформації про ресурси. Вона має поширення в США і таких європейських
країнах, як Великобританія, Італія, Греція, країни Бенілюкса, Швейцарія,
Португалія. Загалом доля цієї системи на ринку Європи складає 29,8% (друге
місце). Менше охоплення мають системи Sabre і Worldspan [5].
Основними перевагами глобальної системи Amadeus виступають:
заощадження часу завдяки можливості отримання усієї туристичної,
клієнтської і агентської інформації; нова інформація поступає кожну годину
в режимі on-line; зростаюча продуктивність дозволяє робити інформацію
доступною; економія витрат за рахунок стабільної роботи і негайних
підтверджень; контроль інтегрованої системи задовольняє усі потреби
агентства; підвищення прибутків завдяки широкому діапазону можливостей,
які забезпечують задоволення усього спектру замовлень клієнта.
Незважаючи на велику кількість переваг системи Amadeus,
використання інших систем в Україні в майбутньому мало б такі позитивні
результати:
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 застосування системи Sabre в туристичних фірмах України
дозволило б впровадити систему з доступом до широкого спектру
туристичних послуг, здійснювати продаж туристичних продуктів,
дистрибуцію і розробку технологічних рішень для туристичної сфери
України;
 система Worldspan не вимагала б виконання чітко вказаних об’ємів
бронювання, оскільки це досить демократична система;
 система Galileo забезпечила б туристичні підприємства
Windowsверсією системи бронювання, а програма Premier дозволила б
агентствам повністю автоматизувати роботу з обслуговування клієнтів [7].
Найбільш поширена система обслуговування в нашій країні – система
Fidelio, вона повністю русифікована і адаптована для російського та
українського ринків. Як правило, вона встановлюється готелями спільно з
популярним розрахунково-касовим комплексом Micros. Додатково можуть
встановлюватися
програма
автоматизації
фінансово-господарської
діяльності, програма організації відділу продажів і маркетингу, програма
головного інженера. Усі програми працюють як єдина інтегрована система в
операційному середовищі DOS.
Окрім очевидних переваг, які дає використання інформаційних
технологій, в готельному бізнесі України виникає безліч проблем,
обумовлених вимогами, що висуваються до умов експлуатації і грамотного їх
застосування, а також слабким розвитком українського ринку інформаційних
технологій.
Основною проблемою при установці програмного забезпечення, окрім
технічних питань, є комп’ютерна неграмотність і недостатня
кваліфікованість персоналу. Переважна кількість працівників готелів має
гуманітарну освіту, що викликає певні труднощі при роботі з комп’ютером і
Internet. Перенавчання співробітників або найманих працівників вимагають
додаткових фінансових коштів. Далеко не усі готельні підприємства можуть
дозволити собі утримувати в штаті ІТ – спеціалістів. Часто буває так, що
програмне забезпечення зарубіжних виробників не адаптоване для
Українського ринку.
Перешкодою до розвитку систем on-line продаж є незначна кількість
користувачів Internet, низький рівень життя населення, низький ступінь
розвитку платіжних систем, механізмів оплати за банківськими чеками і
кредитними картками. І, попри те, що інструменти безготівкової оплати для
приватних осіб активно розвиваються, туристичні Internet-компанії не
поспішають впроваджувати платіжні технології тому, що доки ще існує
певна частка ризику понести невиправдано високі витрати: зокрема, кредитні
картки має в розпорядженні досі невеликий відсоток українських туристів.
Крім того, українські туристи вважають за краще заплатити “живому”
менеджерові, а не віртуальній машині, і при цьому переконатися в тому, що
їх ніхто не обманює.
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Висновки. Проведений аналіз сучасного стану використання
інформаційних систем і технологій в індустрії туризму та готельного
господарства показав, що:
 в Україні відсутні вітчизняні розробки інформаційних систем
управління готелями та комп’ютерних систем бронювання, що
обумовлюється слабким розвитком українського ринку інформаційних
технологій;
 найбільш поширеною системою обслуговування в нашій країні є
система Fidelio, яка повністю русифікована і адаптована для російського та
українського ринків і використовується у висококласних готелях, кількість
яких є незначною;
 вихід на український ринок туристичних послуг глобальної системи
Amadeus, послугами якої сьогодні користується невелика кількістю
туристичних фірм України, не вирішує проблеми розвитку індустрії туризму
і вимагає використання також послуг таких відомих систем, як Sabre та
Worldspan;
 перспективним для готельних мереж, а також незалежних готелів і
пансіонатів, які задіяні в сфері зеленого туризму, є створення власних
Internet-серверів, через які здійснюється доступ до інформації і бронювання в
GDS, і своїх web-сайтів та використання однієї із розглянутих вище програми
для бронювання місць і забезпечення управління різними службами готелю;
 широке впровадження відмічених вище систем на базі західних
технологій та програмних продуктів вимагає комп’ютерної підготовки і
відповідної кваліфікації обслуговуючого їх персоналу, а також адаптації
окремих програмних продуктів до українського ринку послуг.
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Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
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простору, сучасних освітніх технологій, дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання [1, с.48].
За останні кілька десятиліть онлайн-конференції стали все більш
активною сферою в процесі спілкування під впливом розвитку ІКТ та науки.
Онлайн-конференція – це ефективний PR засіб [2]. Це просто і зручно, а
також значно вигідніше звичайної прес-конференції. На сьогодні значна
кількість ЗВО пропонує дистанційне або онлайн навчання. Двигуном цього
зростання стала технологічна розробка різноманітних, двосторонніх каналів
комунікації, спрямованих на підтримку взаємодії та спільної роботи різними
способами, ефективно знімаючи обмеження часу та місця надаючи
можливості сприяти активній участі студентів.
На сьогодні інформаційно-комунікаційні розробники пропонують
безліч платформ для онлайн-конференцій. Вони, як правило, демонструють
інтернет сервіси, які вимагають установки програми-клієнта на комп’ютер
кожного учасника. Деякі сервіси також надають доступ до веб-конференції
через браузер за допомогою flash, java або спеціального логіна.
Доволі часто онлайн-конференції використовуються разом з інтернетсервісами для аудіо і відеозв’язку (наприклад, Skype) або надають
конференц-зв’язок через смартфони.
Наприклад, онлайн-платформа Zoom. Програмне забезпечення для
відео конференцій дозволяє навчатися, не виходячи з дому. Це відповідь на
останню тенденцію в навчальних стилях – дистанційне (онлайн) навчання.
Сервіс може бути гарною платформою для проведення сеансів віддаленого
репетиторства, навчання в ЗВО та створення коротких навчальних відео,
навіть для більш складних конструкцій дистанційного навчання. Незалежно
від того, де ви знаходитесь, Zoom гарантуватиме, що всі зацікавлені сторони
зможуть працювати спільно. Zoom також намагається забезпечити найкращу
якість аудіо та відео під час зустрічей.
GoogleHangouts – це уніфікована послуга зв’язку, яка дає змогу
використовувати текстові, голосові чи відео чати як віч-на-віч, так і в
групі [3]. Hangouts вбудована у Gmail, YouTube та GoogleVoice, а також
додатки Hangouts для iOS, Android та Інтернету. Це по суті корисна й
економічно вигідна платформа для співпраці як для звичайної людини, так і
для корпоративних клієнтів.
Чат Hangouts – це бізнес-аналог Google Duo. Google Hangouts можна
використовувати як чудове місце для запису відео уроків, які слухачі можуть
переглядати декілька раз, а також він може добре працювати як перевернутий
інструмент для занять у аудиторії. Це також чудовий ресурс для пошуку вже
створеного контенту, який вписується у ваші плани занять. Студенти,
навчальні групи можуть координувати зустрічі в Інтернеті після занять –
викладачі можуть продовжити навчання поза стінами аудиторії,
використовуючи Hangouts.
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Skype – це програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати розмови
у світі [4]. Мільйони учнів, студентів та підприємств використовують Skype
для здійснення безкоштовних відео- та голосових викликів сам на сам та
групових дзвінків, надсилання миттєвих повідомлень та обміну файлами з
іншими людьми в Skype. Студенти та учні можуть вчитися у експертів у
будь-якій галузі за допомогою Skype. Таким способом можна розширити
можливості своїх слухачів для вивчення понять у людей, якими вони
захоплюються. За допомогою уроку Skype вони дізнаються цінну інформацію
та набувають досвіду опитування експертів. Студенти можуть поділитися
своєю частиною проєкту через Skype та прослухати іншу частину, яка
відсутня, в іншій спільноті. Це дає студентам можливість дізнатися вдвічі
більше інформації та оцінити зовсім іншу групу людей.
Отже, онлайн-конференції – загальна назва технологій і інструментів
для онлайн зустрічей і спільної роботи в режимі реального часу. Основними
перевагами веб-конференцій є економія часу, ресурсів та грошей, оскільки
користувачі цих онлайн-платформ можуть працювати в Інтернеті.
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СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ЗА ДОПОМОГОЮ
СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM
Останнім часом, дистанційне навчання стало трендом сучасної освіти в
світі. Вітчизняні педагоги активно приєднуються до новаторів освіти,
впроваджуючи дистанційні технології навчання в процес навчання у школах
та закладах вищої освіти. Відкритим залишається питання про вибір
оптимальних засобів організації дистанційного навчання. Одним із можливих
рішень даного питання є використання сервісу Google Classroom [3]. Цей
сервіс є безумовним лідером серед інструментів, призначених для
дистанційного навчання. Значним аргументом щодо популярності є
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публікація в TechCrunch, яка повідомляє про кількість користувачів Google
Classroom у 70 мільйонів осіб [4].
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти [2, с.48].
Зарубіжний і вітчизняний досвід використання систем управління
навчанням знайшли відображення у працях В. Вишнівського, М. Гніденко,
І. Гуліватої [1, 2], Т. Коваль, Ю. Триус та ін.
З Google Classroom – це додаток, що поєднує в собі такі корисні сервіси,
як Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides, Gmail та Google Calendar. За
допомогою цього хмарного сервісу можна створювати та систематизувати
завдання, оцінювати студентів, спілкуватися в режимі реального часу, що
створює всі умови для ефективного навчання вдома. Тож завдяки платформі
Classroom можна з легкістю організувати дистанційне навчання, що за
продуктивністю не буде відрізнятися від звичайного.
Важливою особливістю Google Classroom є те, що його можна відкрити
як у будь-якому браузері за допомогою комп’ютера чи ноутбука, так і у
вигляді додатку на смартфоні чи планшеті. Додаток Google Classroom можна
завантажити в Google Play Маркет чи Іtunes. Це робить його максимально
універсальним у використанні.
Оскільки цей сервіс інтегрований з Google Документами, Google Диском
та Gmail, то викладачі мають можливість створити завдання, а також
прикріпити до них такі матеріали, як зображення, таблиці, посилання та інші
документи.
Тож співпраця викладача зі студентом проходить у 3 етапи:
1. Спочатку викладач створює завдання у вигляді тестів або опитування.
Зручність Google Classroom полягає й у тому, що викладач може призначити
завдання як окремим студентам, так і декільком курсам одночасно. Можна
встановити термін здачі завдань та налаштування доступу до них,
відстежувати етап виконання, а також додавати коментарі безпосередньо до
завдань.
2. На наступному кроці студент здає свою роботу. Виконуючи необхідне
завдання, він може переглядати, редагувати певні файли, прикріпляти інші
файли, зображення, відео, посилання.
3. Останній етап роботи це перевірка та оцінювання роботи студента.
Викладач може додавати коментарі у вигляді приміток, що можуть
прикріплятися безпосередньо до завдань. Таким чином, студент має
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можливість побачити не лише оцінку, а й відгук з порадами та побажаннями
щодо доопрацювання .
Google Classroom має три основні кнопки/вкладки, вони ж підрозділи,
завдяки яким відбувається керування навчанням – потік, завдання і люди [5].
Вкладка «Потік» створена для спілкування та взаємодії між учасниками
навчального процесу. Використовуючи цю вкладку, можна писати
повідомлення, надсилати різноманітні відеозаписи, фото, посилання та інші
файли. Таким чином, студенти можуть залишати коментарі до завдань чи
проводити дискусію один з одним. Тобто, саме за допомогою «Потоку»
відбувається налагодження комунікації між здобувачами освіти.
Вкладка «Завдання» слугує місцем, де викладач може залишати
завдання, які необхідно виконати студентам. Ще одна зручна функція Google
Classroom полягає у тому, що викладач може зберігати раніше підготовлені
матеріали, які можна поширювати як одному студентові у приватний кабінет,
так і декільком курсам. Отримавши завдання, студенти можуть бачити термін
виконання, що допомагає їм розумно розпоряджатися своїм часом.
Виконавши завдання, студент надсилає завдання викладачеві, який може
оцінити роботу та надіслати перевірену роботу виконавцеві. Корисною
функцією для викладача є те, що можна прослідковувати, чи відкривав
студент завдання, чи взагалі дивився на надіслану роботу.
Вкладка «Люди» створена для того, щоб можна було побачити всіх
користувачів, що знаходяться у режимі онлайн. У цій вкладці можна знайти
будь-яку людину та надіслати їй приватне повідомлення. Додатковою
можливістю є те, що можна заповнити власний профіль, вписавши власне
ім’я та завантаживши своє фото. Це значно спрощує орієнтування викладача
серед великої кількості учасників.
Усі тестування проходять за допомогою Google Форми, що являє собою
інструмент для створення опитувань та тестувань. За допомогою цього
інструмента можна створити питання як з короткою, так і з розгорнутою
відповіддю, як множинного, так і одиничного вибору. Тобто завдяки Google
Формам викладач може створювати максимально універсальні тестування.
Зручною функцією є й те, що результати та успішність студентів можна
переглянути у декількох варіантах, а саме: списку чи діаграми, а також
можливий перегляд питань, що викликали в студентів певні труднощі.
Переваги середовища Google Class [6]:
 захищене середовище взаємодії;
 налаштування приватного спілкування з студентами/учасниками;
 ефективна система сповіщень;
 дієва система контролю над здобувачами освіти;
 збереження всіх файлів на Google Диску;
 зручні пристосування, а саме: розповсюдження файлів (відео, фото,
посилань ), тестів, опитувань та інших завдань; чат для студентів, а також
приватне спілкування між викладачем та студентом, та багато іншого.
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Отже, Google Classroom є безкоштовним засобом, що створює
сприятливі умови для продуктивного дистанційного навчання. Цей сервіс
дозволяє створювати різнопланові завдання для студентів, здійснювати
перевірку їх робіт, а також відслідковувати їх діяльність. Також Google
Classroom захищає своїх користувачів, тобто створює безпечні умови для
користування цим сервісом. Інтуїтивний інтерфейс та невибаглива панель
управління робить користування надзвичайно простим.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНСТРУМЕНТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОФІСНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Microsoft Excel – це комп’ютерна програма, що дозволяє проводити
розрахунки, аналіз даних, прогнозування, складання графіків, таблиць і
діаграм, обчислення простих і складних функцій [1]. Тож Microsoft Excel
надає підприємствам всі необхідні інструменти, щоб максимально
використовувати свої дані. А коли мова йде про те, щоб максимально
використати ресурси та максимально повернути інвестиції, це стає все більш
важливим. Фірми збирають все більші обсяги даних з багатьох джерел,
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включаючи трансакції в магазинах, продажі в Інтернеті та соціальні медіа. Їм
потрібно вміти швидко та ефективно збирати та аналізувати цю інформацію.
Електронні таблиці Excel зазвичай використовуються в бізнесі для
відображення фінансової інформації та інших даних, що мають відношення
до ведення бізнесу. Це може бути інформація, що стосується відділу
управління відносинами з клієнтами, продажу, маркетингу або HR. Завдяки
такій кількості ділових функцій, які тепер покладаються на ІТ та Інтернет,
Excel продовжує розглядатись як важливий інструмент для адміністрування
та ефективного ведення підприємства.
Основними перевагами є створення різноманітних діаграм, умовне
форматування, допомога у визначенні тенденцій, об’єднання даних, інтернетдоступ, відновлення даних, математичні формули, безпека.
Excel дозволяє діловим користувачам розблокувати потенціал своїх
даних за допомогою формул через сітку комірок. Дані вставляються в окремі
комірки в рядках або стовпцях, що дозволяє їх сортувати, а потім
відображати у візуальній презентації. Фільтруючи дані на аркуші, можна
швидко знаходити потрібні значення. Фільтрувати дані можна в одному або
кількох стовпцях даних.
Можна визначати не тільки дані, які потрібно бачити, але й дані, що слід
виключити [2]. Використання кругових діаграм, графіків та кластеризованих
стовпців додає значення даним, які в іншому випадку можуть просто
існувати як рядок за рядком чисел. Ці візуалізації можуть додати додатковий
акцент до ділових звітів та переконливих маркетингових матеріалів. Excel
рекомендує графіки, найбільш відповідні для типу даних, що подаються на
осі X та Y.
Користувачі
Excel
можуть
відформатувати
свої
таблиці,
використовуючи різні кольорові відтінки, напівжирні та курсивні шрифти,
щоб розмежувати стовпці та виводити найважливіші дані на перший план. Ця
функція може бути корисною при поданні бухгалтерської інформації, такої
як прибуток до оподаткування та баланс, який здійснює компанія.
Користувачі можуть вибрати відповідну схему фарбування за допомогою
кнопки Швидкий аналіз, а потім, скориставшись вкладкою Форматування.
Представляючи дані у вигляді діаграм або графіків, може бути корисним
включити середні рядки, які чітко деталізують ключові тенденції, що
виникають з інформації. Графічне представлення у вигляді діаграми спрощує
розуміння великих обсягів даних і співвідношень між різними рядами даних.
На діаграмі також можна показати картину в цілому, що допоможе
проаналізувати дані та визначити важливі тенденції [3]. Це може допомогти
чітко продемонструвати ключові моменти іншим користувачам - наприклад,
керівництву іншого відділу під час засідання ради. Excel дозволяє розширити
лінії трендів поза графіком, запропонувати прогнози щодо майбутньої
діяльності – і такі прогнози можуть допомогти бізнесу розробити свою
майбутню стратегію.
Excel може використовуватися для об’єднання інформації з різних
файлів та документів разом, щоб вона існувала в одному місці. Окрім
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необроблених даних та інформації з інших електронних таблиць, можна
імпортувати текст та зображення. Інші об’єкти можна додати на вкладці
Вставка або до файлу можна додати додаткові електронні таблиці.
Excel доступний в Інтернеті, як частина пакета продуктивності Office
365 Microsoft. Це означає, що керівники бізнесу та працівники мають доступ
до програми з різних пристроїв, тобто практично з будь-якого місця. Якщо у
них є ПК, ноутбук, смартфон або планшет з підтримкою Інтернету, то вони
будуть мати доступ до Excel, що дозволяє зробити віддалену та мобільну
роботу можливою.
Ще один переконливий плюс у використанні MS Excel полягає в тому,
що якщо ваші дані втрачаються, ви можете їх відновити без особливих
незручностей. Якщо ви зберігаєте усі свої важливі дані в MS Excel, і якимось
чином вони втрачаються або файл пошкоджується, тоді немає потреби
хвилюватися, оскільки при новому форматі MS Excel XML можна відновити
втрачені або пошкоджені файлові дані.
MS Excel дозволяє легко вирішувати складні математичні задачі
набагато простішим способом без особливих зусиль. У MS Excel існує дуже
багато формул, і за допомогою цих формул ви можете реалізувати безліч
операцій, таких як пошук суми, середнього значення на великій кількості
даних одночасно. Тому люди використовують MS Excel, коли їм доводиться
вирішувати складні математичні задачі або їм потрібно застосовувати прості
математичні функції на таблицях, що містять більші дані [4].
Головне використання MS Excel полягає в тому, що він забезпечує
безпеку файлів Excel, щоб люди могли зберігати свої файли в безпеці. Усі
файли MS Excel можна захищати паролем за допомогою візуального
базового програмування або безпосередньо у файлі Excel. Люди зберігають
свої важливі дані в MS Excel, щоб вони могли зберігати свої дані
організовано та заощаджувати свій час. Практично кожна людина хоче, щоб
його файли були захищені паролем, щоб ніхто не зміг їх побачити або
зруйнувати, тому тут MS Excel розв’язує цю проблему дуже ефективно.
Отже, Microsoft Excel дозволяє маніпулювати, керувати та аналізувати
дані, допомагаючи у прийнятті рішень та збільшенні ефективності.
Незалежно від того, чи використовуєте ви це для бізнесу або для управління
персональною базою даних та витратами підприємства, Microsoft Excel надає
вам правильні інструменти, які дозволять вам виконати всі свої завдання.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
У даний час готельна індустрія України є галуззю, в якій готелям
доводиться підвищувати рівень конкуренції для збільшення кількості
продажів і максимізації прибутків. Будь-який сучасний готель – це не проста
функціональна структура, всі елементи якої повинні бути органічно пов’язані
між собою і злагоджено взаємодіяти. Від того, наскільки грамотно вона буде
побудована, і наскільки ефективно і впорядковано вона буде функціонувати,
залежить успішність готелю, рівень його конкурентоспроможності та його
положення на ринку гостинності України. В умовах збільшення рівня
продажів і зростання конкуренції гравців готельного ринку зростає і
важливість фактора оперативності виконання працівниками міні-готелів
своїх функціональних обов’язків. Гостро постає необхідність автоматизації
більшості робочих місць готельного персоналу. Рішенням цієї проблеми
може стати комплексна автоматизація готелю, що досягається застосуванням
інформаційних систем управління готелів (ІСУГ).
У більшості готелів розглядають проблему роботи з клієнтами виходячи
зі своїх стратегічних цілей, в зв’язку з чим кожен готель унікальний.
Унікальність та індивідуальність готелю створюють:

особливості його номерного фонду;

специфічні послуги;

тарифна політика;

переважний контингент відвідувачів (українські або іноземні туристи,
співпраця з міжнародними шлюбними агентствами або туроператорами);

місце розташування (розташування в центрі міста, на воді, поруч з
історичними пам’ятками, близькість транспортної магістралі);

його самобутність, особливості дизайну інтер’єру та кухні;

кваліфікований, професійний персонал;

традиції, звичаї та багато іншого.
Тому кожна ІСУГ, маючи свої переваги і недоліки, повинна враховувати
індивідуальні особливості конкретного готелю за підтримки функцій
адміністрації готелю [1, с. 12]. При цьому ІСУГ зобов’язані бути адаптовані
до особливостей окремо взятого готелю, володіти наднадійністю, оскільки
мають справу з фінансовою інформацією і коштами. ІСУГ значно
відрізняється від інших програм, в тому числі бухгалтерських, функціонує
безперервно 24 години на добу в реальному режимі часу: туристи
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поселяються, здійснюють оплату, звільняють номер, можуть отримувати
повернення, тобто база даних (БД) ІСУГ дуже динамічна і щохвилини
показує поточний стан готелю. Тривалі простої не припустимі. При втраті
даних, неможливо їх відновлення на базі архіву паперової документації та
копії БД, виробленої кілька днів тому. При цьому, ІСУГ зобов’язана
функціонувати як можна більш динамічно, І не створювати штучних
затримок, для максимально швидкого і якісного обслуговування туристів і
уникнення зволікань при реєстрації клієнтів.
У широкому сенсі інформаційна система, тобто сукупність технічного,
програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена
для того, щоб своєчасно забезпечувати певне коло осіб необхідною
інформацією [3].
В руках мудрих готельєрів ІСУГ можуть виступати як інструменти
побудови успішного готельного бізнесу. Щодо ІСУГ менеджерів готелів
цікавить і турбує проблема відповідності їх ІС стратегії з їх бізнесстратегією. Існують суперечливі погляди з приводу того, чи повинна ІСУГ
вести за собою стратегію готелю або навпаки. Деякі керівники міні-готелів
визнають необхідність узгодження їх бізнесу і ІС-стратегії шляхом залучення
ІТ-фахівців в процесі розробки їх стратегії. Інші хочуть залишити їх поза
процесом до моменту реалізації [4, с. 5]. Однак це тягне за собою
непорозуміння як розробників, так і кінцевих користувачів на всіх стадіях
ЖЦ ІС. У той час як необхідність відповідності ІСУГ-стратегії і бізнесстратегії готелю очевидна, основний бар’єр для вирівнювання стратегії, відсутність самої бізнес-стратегії. Інші перешкоди для бізнесу та
відповідності включають: структурні проблеми готелю, швидкі темпи зміни
технологій, труднощі в розумінні ІСУГ, відсутність уваги на реінжиніринг
бізнес-процесів (BPR) і розбіжності між різними видами їх діяльності
[3, с. 14]. Ігнорування системного підходу при аналізі цієї проблеми
призводить до виникнення помилок, як в розумінні предметної області, так і
при розробці компонентів ІС.
Український ринок гостинності сьогодні має справу з підвищенням
рівня конкуренції готелів, широким асортиментом готельних послуг,
підвищенням рівня якості обслуговування. Якщо розглядати готель з позицій
її організаційної структури та управління проєктом – це досить складна
комплексна система, що включає взаємопов’язані служби. Так само і ІСУГ в
своїй структурі об’єднує відділи готелів, що знаходяться в оперативній
взаємодії один з одним. Формалізувати таку взаємодію можна відповідними
підсистемами, що підтримують функціями відповідних підрозділів у вигляді
дерева цілей. Фізично весь обсяг генерованої інформації міститься на
центральному сервері готелю у вигляді БД, що об’єднує стандартні базові
таблиці: номера, клієнтів, бронювання, рахунки, звіти.
Успіх будь-якого готелю безпосередньо залежить від ефективності
інформаційних систем управління готелів.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
З ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Поглиблення кризи в Україні й суттєве скорочення ринків збуту
продукції обумовлюють необхідність пошуку шляхів розвитку підприємства.
Адекватність управлінських рішень в таких умовах забезпечується
використанням сучасного методичного інструментарію, що дозволяє
одержати відомості, які неможливо отримати традиційними методами.
Характерною особливістю практики проведення економічного аналізу стало
впродовж останніх десятиліть активне застосування методів статистики та
математичного моделювання. Сьогодні розробка спеціальних моделей під
конкретні завдання гармонійно узгоджується з численними спробами
побудови великих економетричних систем, до складу яких серед ключових
елементів включається виробнича функція.
Виробничі функції сприяють розширенню аналітичних можливостей
досліджень і, відповідно, забезпечують виявлення та обґрунтування шляхів
розвитку підприємств. Моделювання цих функцій є одним із проблемних
напрямків економіко-математичних досліджень.
Значний вклад в дослідження розвитку підприємства з використанням
виробничих функцій внесли такі вчені-економісти: Вітлінський В. В. [1],
Грабовецький Б. Є. [2], Мороз О. В. [3], Ніколіна І. І. та Бондар М. В. [4].
Одним з інструментів, що дозволяє проводити аналітичні розрахунки,
визначати ефективність використання та маневреність ресурсно-діяльнісного
потенціалу, доцільність його додаткового використання, планувати напрями
діяльнісної активності, є виробничі функції (1) [4, с. 417].
,
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(1)

де Y – обсяг випуску;
L – кількість застосованих ресурсів праці;
K – капітал;
А – параметр, який визначає ефективність виробничого процесу;
а, b – параметри, що характеризують ступінь однорідності виробничої
функції;
А=const>0; 0<а= const<1; 0<b= const<1.
Функції в загальному вигляді є економетричною моделлю (2):
(2)
Вихідними статистичними даними для побудови виробничої функції
слугуватимуть
фактичні
значення
показників
діяльності
ТОВ «Термопрактик» за період з 2014 р. по 2018 р., які представлені в табл.1.
Таблиця 1 – Вихідні статистичні дані для побудови виробничої
функції ТОВ «Термопрактик»
Показники
Одиниця виміру
Рік
Період
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5

Чистий дохід
від реалізації
продукції
тис. грн
Y
16 003,40
18 171,20
19 518,00
22 302,90
22 916,00

Спожитий
необоротній
капітал
тис. грн

Спожитий
оборотній
капітал
тис. грн

118,3
196,2
358
914,4
862,6

1 272,00
1 646,60
2 746,70
2 632,20
4 767,00

Собівартість Витрати
реалізації
на оплату
продукції
праці
тис. грн
тис. грн
L
13 950,30
28,3
14 386,90
31,7
16 667,00
25,7
18 138,00
37,6
18 132,80
33,6

Застосовуючи заміну, отримаємо значення для побудови матриці
кореляційного зв’язку (3) [1, с. 213]:
Y*=ln Y, K₁*=ln K₁,

K₂*=ln K₂,

К₃*=lnК₃,

L*=ln L

(3)

Побудуємо матрицю парних кореляцій для дослідження зв’язку між
наведеними показниками в табл. 2.
Таблиця 2 – Вихідні статистичні дані, приведені до лінійної функції
Рік
2014
2015
2016
2017
2018

ln Y
9,680556
9,807593
9,879092
10,01247
10,03959

ln
4,773224
5,279135
5,880533
6,818268
6,759951

ln
7,148346
7,406468
7,918155
7,875575
8,469472
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ln
9,543256
9,574073
9,721186
9,805764
9,805478

ln L
3,342862
3,456317
3,246491
3,627004
3,514526

Варто відмітити, що кореляційні зв’язки між змінними є завжди.
Практично будь-яка регресійна модель, в тому числі і створювана модель
виробничої функції ТОВ «Термопрактик», має між вхідними змінними
мультиколінеарність (табл. 3).
Таблиця 3 – Коефіцієнти парної кореляції створюваної моделі
виробничої функції ТОВ «Термопрактик»
Y*
K₁*
K₂*
К₃*
L*

Y*

K₁*

K₂*

К₃*

1
0,99031875
0,91188275
0,96153015
0,62736176

1
0,88343506
0,98179013
0,63621589

1
0,904336139
0,323082856

1
0,4935675

L*

1

Розраховані показники кореляції доводять необхідність коригування
факторів виробничої функції.
Застосовуючи заміну, отримаємо значення (4) для побудови матриці
кореляційного зв’язку модифікованих моделей:
Ln (K₂+К₃) = (K₂+К₃)*

(4)

Отож, розглянемо модифіковану модель (виробнича модель, отримана з
даної шляхом видалення K₁ й об’єднання (K₂+ К₃) та побудуємо матриці
парних кореляцій модифікованих моделей інструментарієм надбудови
«Пакет аналізу» MS Excel: «Кореляція» (рис. 1).

Рисунок 1 – Побудова матриці парних кореляцій модифікованих моделей
інструментарієм надбудови «Пакет аналізу» MS Excel: «Кореляція»
За допомогою надбудови «Пакет аналізу» MS Excel: «Регресія» було
отримано результати розрахунку.
Значення множинного коефіцієнта кореляції R = 0,987301 та
детермінації R 2 = 0,974764 свідчать про високий рівень зв’язку між
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досліджуваними факторами та показником побудованої моделі, оскільки є
достатньо близькими до одиниці (табл. 4).
Таблиця 4 – Регресійна статистика моделі
Показник
Множинний коефіцієнт кореляції R
Коефіцієнт детермінації R 2
Скорегований коефіцієнт детермінації
Стандартна помилка
Спостережень

Значення
0,987301196
0,974763651
0,949527302
0,033315981
5

Отримані значення критерію Ст’юдента для параметрів досліджуваної
побудованої моделі, дорівнюють: t1 = 0,7473; t2 = 2,0874; t3 = 0,1568 (табл. 5).
Порівнюємо їх з табличним значенням t = 4,303.
Таблиця 5 – Результати розрахунку параметрів побудованої моделі
Коефіцієнти
Y-перетин
Змінна K*
Змінна L*

2,147797476
0,772512499
0,046010068

Стандартна
помилка
2,874161882
0,370086987
0,293495196

t-статистика
0,747277837
2,087380877
0,156766

Переходячи до степеневої форми функції Кобба-Дугласа, отримаємо
наступну нелінійну економетричну модель виробничої функції ТОВ
«Термопрактик» (5):
(5)
Використання отриманої виробничої функцій в економічних
дослідженнях дозволить знайти такі техніко-економічні й фінансові
показники як продуктивність праці, фондовіддача, собівартість продукції,
рентабельність, здійснити факторний аналіз і прогнозування, що сприяє
обґрунтуванню шляхів розвитку підприємства.
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№4. С. 416-426.

72

Кухар Альона, Чернова Вікторія
Науковий керівник: Гусак Л.П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»
На сьогоднішній день інтерактивне навчання має за мету заохочувати
молодь для отримання все нових і нових знань. Його застосування допомагає
встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, чіткого
розподілу часу і зусиль на конкретне завдання, виховує здорову конкуренцію
між учасниками. До речі, використання інтерактиву знімає нервове
напруження і переключає увагу на основні питання.
Суть інтерактивних методів навчання залежить від того, що навчальний
процес відбувається за умови постійної активної взаємодії студентів.
Учасники залучаються до процесу пізнання, формування висновків,
створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок,
обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Весь цей процес
відбувається в дружній атмосфері, де кожен може висловити свою точку зору
на деякі питання. Це – співнавчання або взаємонавчання, де студент і
викладач є рівноправними.
Ці методи передбачають взаємодію в рамках бесіди і діалогу. Вони
орієнтовані на більш широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й
один з одним, а також на домінування активності студентів в процесі
навчання. Роль викладача під час інтерактивних занять зводиться до
напрямку діяльності студентів на досягнення цілей [1, с. 10].
В роботі викладача найважливішим та найважчим процесом є саме
зацікавити здобувача вищої освіти своїм матеріалом. Математичні здібності
дані не кожному. Тому виходом подачі зрозумілішого матеріалу є
застосування інтерактивних технологій. Презентації, відеозображення,
діаграми набагато краще сприймаються на лекціях, ніж звичайна начитка
матеріалу. Процес навчання вищої математики – це не лише вкладення
викладачів інформації в голови студентів, а й напружений розумовий процес
зі сторони студентів [4, с. 48].
Зокрема, впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що
забезпечують розвиток особистості кожного студента є обов’язковою
потребою при викладанні вищої математики. Розв’язанню цієї проблеми
сприяє саме впровадження інтерактивних технологій навчання на лекціях з
математики. Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології,
сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку студентів,
готовність жити й працювати в демократичному суспільстві [3, с. 99].
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Технологія формування пізнавально-творчих здібностей у студентів
економічних спеціальностей̆ під час вивчення дисципліни «Вища та
прикладна математика» передбачає:
– розуміння структури і змісту підготовки студентів;
– професійна спрямованість курсу;
– використання інтерактивних технологій̆;
– адаптування щодо відношення до майбутньої співпраці на роботах;
– оволодіння сучасними технологіями навчання.
Крім того, у сучасному суспільстві навчання можна організовувати
таким чином, що джерелом знань може виступати не тільки викладач, а й
комп’ютер, телевізор, відео та інші засоби масової інформації, що досить
часто зацікавлюють студентів і спонукають їх до самостійного вивчення
матеріалу в домашніх умовах.
Наслідки впровадження інтерактивного навчання спонукають студентів
до висловлення своєї думки, заохочують вироблення творчого ставлення до
будь-яких правил. Коли в завданнях є певна проблемна ситуація, то
розв’язання їх в умовах інтерактивних технологій стимулює діяльність
мислення, спрямовану на подолання непорозумінь. Через зіткнення поглядів
студенти розуміють суть, причини дій та вчинків. Також наслідки
виробляють критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та
адекватно ставитися до них; розвиваються спостерігати позитивне і
негативне не тільки в діях знайомих і друзів, а й у власних; порівнювати себе
з іншими й ретельно себе оцінювати. Ці вправи сприяють самовихованню
особистості. Розуміння власних дій є необхідним для формування
дисциплінованої поведінки. Завдяки правильному усвідомленню не тільки
позитивного, а й негативного у своїй поведінці, діях. Дійсно, критичне
ставлення до себе є потрібним для сприймання вимог інших [2, с. 5].
Отже, не можна не погодитись з думкою про те, що інтерактивні методи
допомагають усім здобувачам вищої освіти краще засвоювати матеріал,
висловлювати свою думку, саморозвиватись, а й розвивати пізнавальну
діяльність, розширювати кругозір і комфортно почуватись в колективі.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ СЕРВІСУ KAHOOT
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
Збільшення ролі інформатизації і знань та збільшення питомої ваги
інформаційних технологій вимагають постійного пошуку шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу, змісту навчальних дисциплін.
Інформаційно-комунікаційні технології відкривають перед усіма учасниками
навчального процесу нові можливості, дозволяють уникати шаблонності та
сприяють
підвищенню
пізнавального
інтересу.
Обізнаність
у
високотехнологічних новинках, їх доступність і володіння відповідними
методиками – це вимоги сьогодення до викладачів вищих навчальних
закладів.
Сьогодні зростаюче покоління не уявляє себе без інтернету. Соціальні
мережі дозволяють вільно спілкуватися, цифрова економіка продовжує
розвиватися з неймовірною швидкістю, завдяки її здатності збирати,
використовувати і аналізувати величезні обсяги цифрових даних практично.
Більша частина нашого спілкування протікає сьогодні у цифровій площині:
складно підрахувати, скільки годин людина проводить в інтернеті, на
комп’ютерах, але особливо на мобільних пристроях, таких як планшети або
смартфони, тому все частіше ми користуємося мобільними пристроями на
ходу, паралельно з іншими справами. Тому сервіс Kahoot, ідеально підходить
для повсякденного життя. Також, Kahoot відповідає вимогам до ЕОР
(електронних освітніх ресурсів), що лягли в основу Положення про
електронні освітні ресурси [1].
Багаторічний досвід щодо розроблення й теоретичного обґрунтування
ЕОР (електронних освітніх ресурсів) для математики був узагальнений у
працях В.Ю. Бикова, О.В. Співаковського, М.С. Львова, С.О. Семерікова,
М.В. Пірко,
В.В. Лапінського,
М.П. Шишкіної,
Г.П. Лаврентьєвої,
В.М. Дем’яненко, Ю.Г. Запорожченко, А.М. Манжули та інших науковців.
На цей час є популярним переносити навчання в інтернет простір, це –
мобільно, доступно, зручно та просто. Мобільний телефон, планшет, ноутбук
– це не просто технічні іграшки, засоби зв’язку. Сьогодні – це засоби
навчання, працевлаштування, роботи і безлічі інших функцій. Соціум
змінюється дуже швидко. Темп життя, вимоги до студентів та викладачів
зростають з неймовірною швидкістю. Гнучкість, винахідливість, творчий
підхід до розв’язання проблем, уміння застосовувати свої знання у
швидкоплинних умовах дорого коштує. Але ці вміння не беруться нізвідки,
їх треба формувати і розвивати. Участь в іграх, створених за допомогою
сервісу Kahoot, сприяє спілкуванню та співпраці у колективі, підвищує рівень
обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне
мислення [2].
75

Kahoot це навчальна платформа на основі ігор, яка використовується як
навчальна технологія в школах та інших навчальних закладах. Її навчальні
ігри «Kahoots» – це вікторини з множинним вибором, які створюються
користувачем, і до них можна отримати доступ через веб-браузер або
додаток Kahoot.
Для роботи з програмою необхідна реєстрація на сайті
https://kahoot.com/. Для проведення опитування, дискусії або вікторини в
аудиторії необхідні технічні пристрої: ПК з трансляцією зображення на екран
– у викладача; смартфони або планшети з виходом в Інтернет – у студентів.
Дизайн гри такий, що гравцям потрібно часто піднімати очі від своїх
пристроїв. Ігровий процес простий; всі гравці підключаються за допомогою
створеного ігрового PIN-коду на загальному екрані та використовувати
пристрій для відповіді на запитання. Питанням можна задати рівень
складності (від нього залежить кількість нараховуються балів потім бали
з’являються на табло після кожного запитання); встановлювати часовий
інтервал для відповіді на питання; додавати до питання опис (пояснення) і
теги; задавати мову, рівень доступу, цільову аудиторію; використовувати в
якості фону гри під час очікування учасників зображення і відео; задавати
порядок питань і відповідей випадковим чином; здійснювати перехід до
наступного питання автоматично; вимагати повторної авторизації студентів
для кожного наступної онлайн-дії; вмикати / вимикати фонову музику;
організовувати спільну роботу над розробкою онлайн-заходів [3].
Сервіс пропонує три форми гри. Мета, з якою збираєтеся створити гру,
допоможе визначитися з формою:
 визначити рівень ознайомленості учасників із тою чи тою темою чи
рівень її розуміння – вікторина (Quiz);
 улаштувати дискусію щодо певного питання, презентувати ідею й
отримати щодо неї «зворотній зв’язок» – обговорення (Discussion);
 зібрати думки, погляди учасників на ту чи ту проблему – опитування
(Survey).
Цей сайт допоможе провести контрольні роботи, тести й оцінювання в
ігровій формі. В сервісі Kahoot викладач може створити опитування з будьякої теми, як і про матриці так і про вектори, графіки, просто додавши в
завдання
картинку
з
системою
координат.
Запитання
тестів
відображатимуться лише на екрані викладача. А на гаджетах дітей будуть
тільки чотири варіанти відповіді, з яких треба обрати правильний.
Викладач може додавати до опитувань: фото, схеми, відео чи графіку.
Також є можливість увімкнути на сайті режим бонусів, наприклад - додаткові
бали за швидкі відповіді. На сайті вже є багато готових тестів, якими можна
скористатися. Вони - англійською мовою. Поіменні відповіді викладач
бачить одразу, а також може скачати результати контрольної у формі
таблиці.
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Отже, можна зробити висновок, що впровадження сервісу для вивчення
математики буде корисним для студентів. Впровадження інтернет ресурсів є
порівняно новими, але ефективними засобами навчання, які можуть
мотивувати студентів до навчання, зокрема самостійного. Студенти можуть
перевіряти свої знання з різних пристроїв, зокрема мобільних, вдома, в
транспорті чи під час аудиторних занять.
Сервіc Kahoot дає змогу, по-перше, внести новизну в класичний
навчальний процес й автоматизувати його, по-друге, перерозподілити
навчальний час на користь позааудиторної самостійної роботи студентів і
тим самим вивільнити лекційний час для більш повного викладу
фундаментальних основ математики, по-третє, мотивувати студентів
освоювати нові форми й засоби навчання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВА
ЦИФРОВОГО ВРЯДУВАННЯ
В умовах сьогодення важливого значення для України набуває цифрова
демократія. Не зважаючи на всі вади та недоліки демократії, в більшості
країн світу її визнано як найкращу форму правління. Оскільки наша держава
стоїть на шляху європейської інтеграції, то створення цифрового суспільства
є одним із пріоритетних завдань. Вагомим етапом його розбудови та
розвитку постає цифровізація публічного управління та адміністрування.
Цифрове урядування позитивно впливає на життя суспільства, оскільки
сприяє підвищенню ефективності, прозорості роботи державних структур, а
також модернізує публічне управління в цілому. Для нашої країни розвиток
цифрової демократії – це один із найкращих шляхів побороти корупцію, тому
що її встановлення та впровадження в повсякденне життя вплине на
громадськість, яка отримуватиме швидкий доступ до правдивої інформації
про діяльність органів публічної влади, але найголовніше це те, що кожен
матиме змогу долучитися до управлінських рішень на різних рівнях.
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Одним із показників модернізації відкритості публічного управління та
адміністрування є активно наповнювані та інтерактивні веб-сайти органів
влади, сторінки в соціальних мережах, блоги тощо. Важливим моментом є
представництво влади в мережі, оскільки це означає, що органи публічного
управління та адміністрування налаштована на спілкування із суспільством
та прагнуть швидко та ефективно реагувати на потреби населення.
Проблеми пов’язані із трансформацією публічного врядування,
цифровізацією публічного управління і адміністрування та становленням
цифрової демократії висвітлювались в роботах таких вчених: А. Аксімова [1],
Н. Грицяк, А. Семенченка, І. Жиляєва. [2], І. Ніколіної [3, 4] О. Карпенка
[5, 6].
Цифрова демократія є інструментом захисту людиною та громадянином
своїх інтересів і визначення форм співробітництва з державою за допомогою
цифрових технологій та за обов’язкової наявності цифрових навичок у всіх
стейкхолдерів.
Традиційне розуміння демократії на даний момент стає непридатним до
життя у суспільстві, яке існує і розвивається у світі постіндустріальних
комунікацій на основі швидкого розвитку цифрових технологій. Саме тому,
з’являється такий феномен як «цифрова демократія».
Еволюція концепції електронної демократії до цифрової демократії
через призму цифрової партисипації простежена в роботі [5].
Електронна демократія – це форма демократії, що забезпечує
електронну підтримку демократичних інститутів і процесів, заснована на
використанні можливостей ІКТ, передбачає широку та активну участь
громадян і бізнесу у вирішенні суспільно важливих питань, а також
залучення їх до процесу публічного управління [2, с. 75].
А. Аксімов визначає електронну демократію як форму суспільних
відносин, за якої громадяни та інститути громадянського суспільства
залучаються до державотворення та державного управління, до місцевого
самоврядування
шляхом
широкого
застосування
інформаційнокомунікаційних технологій в демократичних процесах із метою:

посилити участь, ініціативність та залучення і громадян на всіх рівнях
до публічного життя;

поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, підзвітність
демократичних інститутів;

поліпшити реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення
громадян;

сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу
прийняття рішень [1, с. 23-24].
Електронна демократія стає тим самим інструментом, який
безпосередньо сприяє демократизації та розвитку суспільства (рис. 1).
Електронні петиції, електронне голосування, електронні листи та інші форми
електронної
демократії
стрімко
запроваджуються
в
життя
і
використовуються в розвинутих країнах світу.
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Важливими перевагами впровадження електронної демократії, які
стануть відчутними для кожного українця, є:
розширення можливостей громадян браги участь у процесі прийняття
рішень та управління країною
поліпшення комунікації між суспільством та органами влади

підвищення прозорості діяльності органів влади завдяки використанню
сучасних технологій для доступу до інформації
підвищення оперативності й зручності доступу до послуг держави з
будь-якого місця, в будь-який час
зниження залежності від особистісних якостей чиновника під час
прийняття рішень

скорочення кількості чиновників, а в довгостроковій перспективі –
повне перекроювання бюрократичного апарату і заміна механізмів
державного управління

Рисунок 1 – Переваги впровадження електронної демократії
Електронна демократія являється однією зі стратегій підтримки
демократії, демократичних інститутів, процесів та поширення демократичних
цінностей. Вона доповнює традиційні інструменти демократії та є
взаємопов’язаною.
Цифрова демократія означає:

основні рішення приймають безпосередньо громадяни шляхом
проведення плебісцитів в інформаційній мережі;

громадянам належить законодавча ініціатива та право контролю за
дотриманням законності;

відмова в багатьох випадках від принципу пріоритету більшості, і
перехід до консенсусних рішень
За допомогою цифрових технологій можна поліпшити життя людей,
покращивши й змінивши демократичні процеси в державі.
В підсумку можна зауважити, що цифрові технології в нашій державі
поступово стають дієвим способом залучення населення до прийняття
державних рішень. Однак, наголосимо, на нагальній потребі формування
цифрових компетенцій у населення. Досвід зарубіжних країн свідчить, що
цифрова демократія здобула міцні позиції та продовжує стрімко розвиватися.
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Україні потрібно подолати великий і складний шлях для побудови цифрової
форми народовладдя.
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Любацька Анна, Бевза Ірина
Науковий керівник: Добровольська Н.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ЕКОНОМІЦІ
На сучасному етапі розвитку ринкових перетворень та демократизації
суспільства, економічна освіта набуває важливого значення в нашій державі.
В зв’язку з цим, підготовка майбутніх спеціалістів в сфері економіки
потребує особливої уваги.
Крім бездоганних знань пов’язаних із спеціальністю, економіст повинен
вільно володіти математичними навиками з метою моделювання та
розрахунку реальних економічних процесів. Тому він має уміти правильно
застосовувати знання з відповідних математичних дисциплін на практиці.
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Інтеграл – це одне з важливих понять математики, яке виникло в зв’язку
з потребою, з однієї сторони відшукувати функції по їхніх похідних, а з
іншого боку – вимірювати площі, обсяги, роботу сил за певний проміжок
часу тощо. Символ інтегралу був започаткований провідним німецьким
філософом-математиком Г. Лейбніцем. Даний знає є зміною латинської буки
S (першої літери слова «сума»). Саме слово «інтеграл» ввів Я. Бернуллі [1].
Визначений інтеграл має широке застосування. Розглянемо деякі
економічні застосування визначеного інтеграла:
1. Визначений інтеграл дозволяє визначати загальний дохід, коли відомий
граничний прибуток.
2. За допомогою визначеного інтеграла можливо розв’язувати задачі для
визначення додаткової вартості.
3. За допомогою кривої Лоренца, яка відображає залежність долі
прибутків від долі населення, оцінюють нерівномірність в розподілі
прибутків населення [4].
Поняття інтегралу широко використовується в економічних процесах.
Розглянемо декілька задач економічного змісту:
Задача 1. Знаходження обсягу виробленої продукції.
Нехай функція
описує зміну продуктивності деякого
виробництва з плином часу. Тоді обсяг продукції V, випущеної за проміжок
часу [t1, t2] обчислюють за формулою:
Приклад. Визначити обсяг продукції, виробленої за третю годину
робочого дня, якщо продуктивність праці характеризується функцією:

Розв’язання. Шуканий обсяг визначається за формулою:
У

даній

.

задачі
[3].

Задача 2. Швидкості зміни витрат та доходу підприємства після початку
його діяльності визначаються за формулами:
,
де V та D вимірювалися мільйонами гривень, а t вимірювали роками.
Визначити, як довго підприємство було прибутковим та знайти загальний
прибуток, який було одержано за цей час.
Розв’язання. Оптимальний час t1 для прибутку підприємства одержимо з
.
умови:
Отже, підприємство було прибутковим 8 років. За цей час було
одержано прибутку:
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[3].
Задача 3. Стратегія розвитку.
Компанія повинна обрати одну із двох можливих стратегій розвитку:
1) вкласти 10 млн. грн. у нове обладнання і одержувати 3 млн. грн. кожного
року на протязі 10 років; 2) закупити на 15 млн. грн. більш досконале
обладнання, яке дозволить одержати 5 млн. грн. прибутку щорічно на протязі
7 років. Яку стратегію потрібно обрати компанії, якщо номінальна облікова
щорічна ставка 10%?
є номінальна облікова
Розв’язання. Якщо f(t) є прибуток за час t і
щорічна ставка, то дійсне значення загального прибутку за час між t=0 та t=T
дорівнює

При R=10 маємо r=0,1. Тому для першої стратегії дійсне значення
прибутку за 10 років буде

Для другої стратегії одержимо:

Отже, друга стратегія краще першої і тому її доцільно обирати для
подальшого розвитку компаній [2].
Виходячи із загального положення та спираючись на сукупність всіх
раніше перерахованих фактів, ми можемо підбити підсумки, що вища та
прикладна математика, а зокрема визначений інтеграл, займає одне з перших
місць в економічних розрахунках. Застосування визначеного інтеграла дає
змогу продемонструвати на практиці свої здібності та знання. Наприклад,
визначений інтеграл дає змогу розв’язати задачу для визначення додаткової
вартості, визначити загальний дохід, якщо відомий граничний прибуток,
обрати стратегію розвитку та інше. Завдяки цим знанням, сучасний
спеціаліст економічної сфери матиме можливість точно та бездоганно
виконувати свою роботу.
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МОЖЛИВІСТІ РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ЗАСОБАМИ TED-ED
На даний момент в усьому світі для шкіл та закладів вищої освіти (ЗВО)
є актуальною проблема дистанційного навчання, яке базується на основі
комп’ютерних комунікацій. Цей процес забезпечує можливість зв’язатися з
викладачем, пройти проміжні та підсумкові тести, залучає до навчального
процесу велику кількість людей, дозволяє оперативно надавати та
оновлювати навчальний контент. У більшості ЗВО також проводять лекції та
семінари в режимі реального часу. Забезпечується постійний контакт між
викладачем і слухачем та проведення дискусій між територіально
віддаленими учасниками.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти [2, с.48].
Зарубіжний і вітчизняний досвід використання систем управління
навчанням знайшли відображення у працях В. Вишнівського, М. Гніденко,
І. Гуліватої [1, 2], Т. Коваль, Ю. Триус та ін.
Викладачі та студенти засвоюють програми Zoom і GoogleClassroom –
це веб-сервіси для обміну файлами між викладачами та слухачами, для
проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. І Moodle – навчальне
середовище, яке використовують в навчанні студентів, як в комп’ютерних
класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.
TED-Ed є однією з найпоширеніших технологій, в перекладі з
англійської означає технології, розваги, дизайн – американський приватний
фонд, відомий перш за все своїми щорічними конференціями. Місія
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конференції полягає в поширенні унікальних ідей, які доступні на веб-сайті
конференції [3]. Теми лекцій різноманітні: наука, технології та розваги,
культура, глобальні проблеми, мистецтво, дизайн та бізнес.
Проєкт TED-Ed – це освітня ініціатива. Розробники TED створюють
короткі відеоуроки спрямовані на викладачів і студентів. Кожна лекція на
конференції TED називається TED Talk і публікується онлайн, зараз на
ресурсі накопичилося вже понад 400 відеозаписів. Оскільки всі вони
присвячені неймовірно цікавим темам, навіть складно припустити, які
користуються найбільшим інтересом у глядачів. Відео виступів лекторів в
стилі TED викликають величезний інтерес серед молодих людей, учнів,
школярів, студентів. У розвиток свого проєкту офіційний сайт TED створив
паралельну ініціативу – TED-Ed.
TED-Ed lessons – це короткі відео (5-10 хвилин), які нагадують
анімовану розповідь про цікавий науковий факт, який може входити чи не
входити в загальноосвітню програму.
Основна місія TED-Ed – допомога саме викладачам та вчителям. Вони
можуть використовувати, налаштувати та повністю перетворити будь-який
відеоурок так, як їм потрібно, або ж створити з нуля свій власний матеріал на
основі будь-якого відео з каналу TED-Ed на Youtube. Пошукова система
платформи забезпечує пошук відео на Youtube, Khan Academy, TED і
багатьох інших ресурсах. Після вибору відео можна вирізати необхідний
фрагмент, додати до відео голосове нагадування, і створити різні види
питань, які можуть з’являтися у відео в будь-який момент. Крім того, можна
скласти тести, дати додатковий матеріал або організувати обговорення
навколо якоїсь проблемної ситуації. Все це можна накласти на одне відео,
зробивши його цікавим та скомплектованим.
Використання таких ресурсів дозволяє студентам самостійно вивчати
окремі теми дисциплін вищої школи, вирішувати завдання, дистанційно
спілкуватися з викладачами та отримувати консультації. Ресурси для
дистанційних форм навчання дають можливість індивідуального
вимірювання результативності навчання.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Штучний інтелект в науковій фантастиці довгий час був предметом
конфлікту між людиною і машиною багато в чому, і в цьому немає нічого
поганого. Цей термін з’явився в 1956 році, але справжньої популярності
технологія досягла лише сьогодні на тлі збільшення обсягів даних,
удосконалення алгоритмів, оптимізації обчислювальних потужностей і
засобів зберігання даних.
Люди та машини пліч-о-пліч проходили через багато історичних
процесів; постійна напруга між живим і неживим призводила до
взаємовигідних результатів. Ідея сучасного штучного інтелекту з’явилася з
ранніх робіт з комп’ютерами в 30-х роках .
Алан Тюрінг, засновник сучасних комп’ютерних обчислювальних
систем, заявив, що теоретично можливо побудувати комп’ютер, здатний на
розумові процеси. Тест Тюрінга став першим кроком у визначенні того, чи
досяг комп’ютер рівня штучного інтелекту. Кожен день ми використовуємо
різні види технологій машинного навчання. Коли ми користуємось
пошуковою системою Google або ставимо питання Siri на своєму іPhone.
Цікаві розробки були проведені в області доповненої реальності –
нашарування цифрового контенту поверх фізичного світу. Індустрія
рухається у напрямку до автоматизації, коли комп’ютери аналізують дані та
на їх основі приймають рішення за частки секунди, у той час як у людини на
подібну діяльність можуть йти тижні [1].
Велика перевага штучного інтелекту в тому, що машинам не потрібен
сон і перерви на відпочинок або обід. Вони можуть раз по раз виконувати
одну і ту ж роботу і їм не набридне. Те, що ми в даний момент вважаємо
штучним інтелектом, є всюди. Але попереду ще довгий шлях, навіть для
розв’язання найелементарніших проблем [3].
Одне з цікавих нововведень: Facebook використовує нейронні мережі,
щоб навчити комп’ютери розуміти, як людина рухається на фотографіях і
відео, в практиці це називають «розпізнаванням пози». Нам потрібно навчити
комп’ютери розуміти, чи сидить в даний момент людина чи махає руками або
йде. Це те, на що здатний інтелект дворічної дитини [2].
Отже, не зважаючи на всю свою міць і приголомшливі здібності, що
ґрунтуються на логічних обчисленнях, машини не настільки розумні,
особливо що стосується пізнання і сприйняття на людському рівні. Машини
не можуть брати на себе відповідальність. Принаймні, не найближчим часом.
Список використаних джерел:
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ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ТА POS-СИСТЕМИ
В РЕСТРАННОМУ БІЗНЕСІ
XXI століття на світовому ринку характеризується не тільки розвитком
матеріально-технічної бази, піднесенням культурних цінностей, звеличенням
людського розуму, а й ростом інформаційних технологій, зокрема, сенсорних
терміналів самообслуговування.
Перший у світі магазин з касами самообслуговування почав працювати в
1992 році в супермаркети мережі Price Chopper в Нью-Йорку.
Систему винайшов доктор Ховард Шнайдер, і отримав на неї в 1992 році
патенти в США. Шнайдер назвав касу самообслуговування «пороботc» (англ.
роrobots), вважаючи, що новий клас «сервісних роботів» стане платформою
для його ідей в області штучного інтелекту [1].
Взагалі термінал самообслуговування – це інформаційний помічник,
інтерактивний консультант в комерційних організаціях для надання
інфопослуг та обслуговування клієнтів (продаж, опитування, анкетування)
без участі персоналу. Одна з особливостей комплексу — цілодобова робота.
А це означає, що сенсорний кіоск працює в режимі 24/7 без участі
співробітників, забезпечуючи надання як основних, так і додаткових послуг
клієнтам [2].
Сенсорні термінали самообслуговування в закладах ресторанного
господарства (ЗРГ) дають можливість клієнту самостійно робити вибір у
напрямку своїх побажань стосовно споживання харчових продуктів. Такі
термінали на території України почали з’являтися в проміжку 2000-2005 рр.
Це дало можливість вивести на новий рівень інформаційний розвиток
населення на території країни, що у свою чергу підвищує розвиток усіх сфер
життя людини.
Спостереження місцевого ринку ресторанного господарства в контексті
використання таких терміналів свідчать, що ресторатори, особливо власники
малого та середнього бізнесу, недооцінюючи значення автоматизованих
інформаційних систем управління, здебільшого не впроваджують їх на
власних підприємствах через те, що це потребує додаткових
капіталовкладень. Проте це є стратегічною помилкою власників підприємств,
адже капіталовкладення в автоматизовані системи управління – не зайві
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витрати, а інвестиції у майбутнє закладу, його розвиток, концепцію,
персонал, що в сукупності дозволяє не лише полегшити управління
підприємством, але й підвищити його конкурентоспроможність [3, с. 62].
Також не можна не сказати про вплив інформаційних технологій на
внутрішню роботу ЗРГ. Маю на увазі те, що все більше підприємств
переходять з касових апаратів до POS-технологій, що містить в собі
бухгалтерське / фінансове програмне забезпечення, корпоративну звітність,
програмне забезпечення для управління запасами, кухонні принтери та
корпоративну мережу.
На сьогодні найпопулярнішими серед ЗРГ є такі системи автоматизації
бізнесу: "1С: Підприємство 8 – Ресторан", "Парус – Ресторан", "D2 System",
"Сіріус – Ресторан", "Conecto", "ilikoRMS", "Проза: Ресторан", "АйтіКафе",
"Poster".
Сучасні POS-системи для підприємств надають платформу, що лежить в
основі будь-якої операції з їжею і напоями, допомагаючи підвищити якість
обслуговування клієнтів і оптимізацію ділових операцій. Також POS-системи
є гарним рішенням для ЗРГ ще й тому, що вони відстежують кожну копійку
ваших продажів, сервери цих систем несуть відповідальність за всі
розрахункові операції, таким чином неможливо змінити суму чеку, не маючи
доступу до адмін-панелі без відповідного пароля. Це допомагає скоротити
крадіжки з-поміж співробітників.
Також такі системи спрощують зв’язок між кухнею та персоналом, що
обслуговує — замовлення поступають через комп’ютер або планшет прямо
на кухонний принтер. Оскільки система POS працює як годинник, вона може
допомогти в підготовці грошових звітів по закладу – це допомагає
зекономити багато коштів для вашої бухгалтерії. Також система вдало
організовує звітність про ваші збитки та доходи, вираховує націнку продукту
та прибуток з кожного наявного товару у системі.
І все ж навіть у таких ідеальних систем є недоліки. Через те, що ці
системи здебільшого встановлюють на планшетах чи комп’ютерах, вони
підвладні технологічним несправностям зі сторони техніки, і якщо резервна
копія даних відсутня – ви ризикуєте втратити всю звітність про ваш заклад за
певний період часу.
Отож, не можна заперечувати, що ресторанні технології в останні роки
набирають обертів завдяки досягненням в області апаратних технологій і
споживчому попиту. Але, що більш важливо, ми впевнено можемо сказати
про те, що надійна POS-система забезпечує міцну основу для будь-якого
бізнесу у сфері ресторанно-готельного бізнесу, незалежно від того, хочете ви
оптимізувати
чи
розширити
свою
діяльність.
А
термінали
самообслуговування при правильному їх використанні дають змогу
привернути ще більшу кількість клієнтів, додати прибутку та надати рекламу
вашому закладу. Але перед використання цих інформаційних систем
ретельно подумайте – чи відповідає потужність підприємства затратам на
такі автоматизовані системи?
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОІНСБІТ (COINSBIT)
Останнім часом в світі і в економіці стали набирати популярність
технології коінсбіт (CoinsBit), які стають все більш відомими, охоплюючи все
нові сфери. Перше, що спадає на думку при згадці технології блокчейн – 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 коінсбіт, незважаючи на те, що
ми часто про неї чуємо. Дуже скоро всі потенційні користувачі оцінять
переваги даної технології і почнуть вводити в її роботу.
Мета роботи даної платформи – це продаж і купівля на ринку різних
монет, також є можливість інвестування і пасивного заробітку, на чому і
тримається дана структура. Для нових користувачів біржа надає безкоштовно
2000 монет, щоб кожен новий учасник зміг спробувати свої сили у даному
напрямку [1].
Коінсбіт (Coinsbit) – це криптовалютна біржа з підтримкою фіатних
валют. Входить до складу екосистеми, що включає в себе також IEOмайданчик, інструмент для створення унікальних платіжних кодів, обмінник,
платформу р2р для криптовалютного кредитування, інвестиційний
інструмент InvestBox. Актуальність криптовалюти дуже велика в даний
момент, однак не є головним і основним напрямком розробки в коінсбіт,
незважаючи на те, що ми часто про неї чуємо.
Майданчик працює на 7 мовах, в тому числі й українською. Підтримує
основні монети, затребувані для купівлі і продажу: BTC, ETН, ETC, LTС,
BCH, BTG, TUSD.
Основні дані по криптобіржі:

обробка до 10000 транзакцій в секунду;

до 1 млн. ТСР з’єднань в секунду;

є підтримка фіатної валюти;

є власний токен CNB;
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середній обсяг торгу за добу на момент підготовки огляду склав
близько 900 млн $. З червня по грудень обсяг виріс у 15 разів;

комісія при торгівлі становить 0,2 %;

підтримуються коди для передачі коштів користувачам всередині
Coinsbit [4].
Дана платформа заснована в серпні 2018 року, естонська біржа Coinsbit є
чудовою платформою конвертації FIAT в криптовалюті. Брокер має на вибір
26 криптовалют для покупок і продажу, з щоденним оборотом в 220 066 693
доларів США, що займає 47 місце серед кращих бірж світу. Більш того, в
даний час криптовалютна біржа пропонує цікавий бонус у виді токенів для
нових трейдерів за реєстрацію на дану платформу [1].
Coinsbit володіють всіма функціями і послугами, які завжди шукали
трейдери. Як-то захист ваших даних, швидка обробка транзакцій або
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Торговий інтерфейс в даній платформі
створений для початківців. Він простий, виконує транзакції дуже швидко
(10 000 транзакцій в секунду), але також надає корисні функції для
просунутого трейдера. За замовчуванням біржа відображає рух цін,
використовуючи зелені та червоні графіки. Трейдери можуть налаштувати
інтерфейс платформи для своєї зручності, і наприклад, змінити графік
відображень курсу валют. Можна також пограти з іншими конфігураціями,
такими як часовий пояс, фонова інформація і вісь [2].
Порівняємо сильні і слабкі сторони криптобіржі (табл. 1) [4]:
Таблиця 1 – Переваги та недоліки Coinsbit
Переваги
Недоліки
Підтримка фіатної валюти
Потрібна верифікація
Швидке завантаження і безпроблемна Молода команда, мало інформації
робота терміналу
Можливість отримати знижку 50% від Не так багато криптовалют, як хотілося б
розміру комісії
Є можливість інвестування і пасивного
заробітку
Р2Р кредитування
Планують додати торгівлю з плечем
Швидка реакція технічної підтримки
Відсутність зламів в минулому

Також в даній платформі є реферальна програма, за яку ви отримуєте
монету CNB, якими можете також торгувати на своїй платформі. Дана
програма працює наступним чином: за кожного зареєстрованого друга за
вашим посиланням ви отримуєте 2000CNB (20$), які можете одразу ж
вивести на свою банківську карту або ж їх закинути на ринок торгівлі [2].
Отже, можливості технології коінсбіт 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
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можуть бути розпочаті невеликою групою або навіть одним учасником для
своїх клієнтів, а потім без особливих зусиль поширені на весь ринок.
Найсерйозніший недолік коінсбіт це молода команда. Багатьом здається,
що люди без багаторічного досвіду за плечима не зможуть створити
конкурентоспроможній продукт. Але поки що приклад коінсбіт доводить
зворотне. Криптобіржа розвивається вражаючими темпами, причому це не
просто черговий майдан для торгівлі крипто, а повноцінна екосистема. Тут є і
інвестиційні можливості, і шанс взяти участь у ІЕО, і видавати позики,
заробляючи в реальному режимі.
Коінсбіт виглядає як одна з найперспективніших крипто бірж 20192020 рр. Найскладніший етап свого розвитку торгова площадка вже пройшла,
зараз залишилось лише слідкувати наміченому в дорожній карті планом і
нарощувати клієнтську базу.
Список використаних джерел:
1. Bitcoin та Coinsbit: що це таке і як працює в Україні та світі. URL
https://eto-razvod.ru/review/coinsbit/ (дата звернення: 15.04.2020).
2. Coinsbit як біржа, що це? URL: https://eto-razvod.ru/review/coinsbit/ (дата
звернення: 14.04.2020).
3. Руденко В. Особливості віртуальної комунікації (мовний аспект).
Мовознавчий вісник. 2012. №14-15. С. 298-302.
4. Coinsbit: биржа – обзор, отзывы. URL https://inp.one/cryptoworld/coinsbitbirzha-obzor-otzyvy (дата звернення: 15.04.2020).
Наконечний Олексій
Науковий керівник: Копняк К.В., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ FLYDOС
ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ
На сьогодні для обміну інформацією використовують електронний
документообіг, який вважається одним із засобів, що в змозі задовольнити
потреби суспільства, які полягають у швидкому обміні даними.
Функціонування будь-якої системи документообігу зводиться до
забезпечення зручних та комфортних умов роботи з документами для усіх
суб’єктів системи: від замовника чи адміністратора до виконавця [1].
У наш час використовується багато систем електронного
документообігу, які мають свої плюси та мінуси. До найпопулярніших можна
віднести наступні: Docs Open/Fusion, Documentum, LanDocs, Fredo, M.е.DOC,
DocsVision, СОТА, FossDoc тощо.
Як і більшість подібних програм, ці системи призначені для
використання корпораціями, що спеціалізуються на створенні великої
кількості
документів.
Зазначені
системи
володіють
широкою
функціональністю, що забезпечує, маршрутизацію, швидкість та контроль
виконання конкретного діапазону задач.
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На сьогодні значну популярність на території України отримав сервіс
FlyDoс. Цим модулем користуються такі популярні фірми, як Нова Пошта,
Спортмастер та мережа заправок WOG.
Даний проєкт належить виключно фірмі «FlyDoс», яка самостійно
проводить огляд та підтримує оптимальний стан системи. Ознайомимося з
ним більш детально, а саме розглянемо переваги та недоліки даного сервісу.
FlyDoc («Флайдок») – спеціальний сервіс для обміну документами
безпосередньо в обліковій системі 1С, без встановлення додаткового
програмного забезпечення [2].
Для роботи підсистеми FlyDoc використовується версія платформи 1С
від 8.2 та вище, а також наступні типові конфігурації [2]:
 Бухгалтерія для України 2.0;
 Управління торгівлею для України 2.1;
 Управління торговим підприємством для України 1.2.
За допомогою сервісу FlyDoс ми можемо як імпортувати документи, так
і експортувати їх лише за декілька кліків. Для безпеки та конфіденційності
використовують цифровий підпис. Також варто зазначити високу швидкість
відправлення документів з облікової системи. Цей процес займе не більше
кількох секунд. Усі документи відправляються через платформу ПТАХ, а
також зберігаються в електронному архіві вашої облікової системи
необмежений час.
Платформа ПТАХ – це сервіс, який чудово підходить для обміну
документами безпосередньо з бухгалтерської системи. Сервіс відіграє
важливу роль, оскільки саме він здійснює комунікацію між різними
системами документообігу.
При обміні документів реалізований стандарт передачі з використанням
так званого конверта, в який запаковується [4]:
 XML-файл, де знаходиться вся інформація в електронному вигляді для
завантаження в облікову систему;
 PDF-файл, де візуально представлений документ (сканкопія документу);
 Вкладений файл – довільний файл у разі необхідності.
Також система ПТАХ вважається досить захищеною, що унеможливлює
зміну чи перегляд документу третіми особами. Завдяки цьому на території
України отримала популярність та користується попитом.
З використанням сервісу FlyDoс будуть доступні наступні функції:
 створення електронної документації на основі вже створених документів
1C [3];
 відхилення, підписання, відправлення, погодження та документів
безпосередньо з облікової системи;

використання кваліфікованого електронного підпису;

перевірка сертифікатів при підписуванні документів;

автоматична відправка документів;

зображення факсиміле на електронних документах [2].
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До переваг можна віднести кваліфікований електронний підпис, який
дозволить перевіряти підпис на електронних документах з використанням
сертифікатів, здійснювати шифрування документів, за допомогою чого
зберігається їхня конфіденційність. Технологія електронного підпису
пройшла державну експертизу та гарантує 100% захист ваших документів.
Також в програмних засобах цього типу відіграє важливу роль система
оповіщення. Можна відстежувати рух документа на всіх етапах, починаючи з
відправки, до отримання документа контрагентом.
Важливим фактором є можливість FlyDoс взаємодіяти з програмами
подібного типу. Немає різниці, якою програмою користується контрагент,
FlyDoс забезпечує комунікацію з 90% контрагентів, за умови, що вони
здійснюють діяльність на території України [2].
Процес налаштування програми нескладний, але якщо користувач
недосвідчений, то можуть виникнути деякі проблеми. Насамперед, це
пов’язано з тим, що перед налаштуванням модуля FlyDoc потрібно провести
встановлення платформи ПТАХ, встановити конфігурації для 1С:
Підприємство (платформа, яка використовується для роботи підсистеми
FlyDoc) та об’єднати файл конфігурації, який визначає роботу підсистеми
FlyDoc з типовою конфігурацією. Після цього користувач може розпочати
використання програмного забезпечення FlyDoc.
З позитивних сторін також варто виділити україномовний інтерфейс
програми та систематизоване меню, в якому досить зручно працювати та
виконувати конкретні операції над документами.
Що стосується недоліків, то варто зазначити, що програма в основному
адаптована для українського ринку і не отримала популярності за кордоном,
через це можуть виникнути деякі проблеми з відправленням документа
контрагенту. А в основному сервіс досить зручний та функціональний.
І на решті, що стосується ціни, вона значно менша, ніж у більшості
програм даного типу, і складає лише 5000 грн. для юридичних осіб і 2500
грн. для фізичних осіб за рік користування, що робить її більш доступною
для невеликих підприємств.
Отже, зазначена система допомагає заощадити багато часу та значною
мірою оптимізувати робочий процес, а саме зробити його набагато
приємнішим та швидшим.
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МЕТОДИ КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ ВІД ІНФЛЯЦІЇ
Інфляція – це важливе питання, яке стосується розвитку економіки в
більшості країн світу. Її потрібно компенсувати, інакше це буде негативно
впливати на всі сторони життя суспільства, наприклад: інфляція руйнує
грошову систему, перешкоджає економічному зростанню, становить загрозу
довгостроковим інвестиціям. Також вона сприяє переходу національного
багатства від менш забезпечених верств населення до більш багатої ланки
жителів країни.
Основна проблема інфляції – це знецінення заощаджених коштів. Тому
щоразу, коли піднімаються ціни, знижується купівельна спроможність
грошей. Але світова політика має достатньо методів, щоб протидіяти інфляції
в порівняно короткий термін. Серед них: гасіння інфляційних очікувань,
ефективна монетарна політика, скорочення бюджетного дефіциту,
раціоналізація зовнішньоекономічної політики і тактичні антиінфляційні
заходи.
Гасіння інфляційних очікувань. Першою умовою є всебічне зміцнення
механізмів ринкової системи. Тільки вони здатні викликати природне, що
супроводжується збільшенням кількості і підвищенням якості товарів,
зниження цін або хоча б уповільнення їхнього зростання. Лише за такої
умови ймовірна зміна споживчої психології, подолання в ній інфляційних
мотивів. Доки споживач не переконається в тому, що коливання цін набули
ринкових окреслень, він зберігає пагубну для економіки схильність до
інфляційного збільшення поточного попиту.
Другою умовою є існування уряду, який непохитно дотримується курсу
на поступове викорінення не керуючої інфляції і користується довір’ям
більшості населення. Заслужити це довір’я, щоправда, можна лише тоді, коли
уряд ставить перед собою цілком визначені, практично здійснимі і такі, що
можна легко перевірити, антиінфляційні завдання, заздалегідь інформує про
це населення і неухильно домагається розв’язання цих завдань.
Ефективна монетарна політика. Її відмінна особливість – введення
жорстких лімітів на щорічні прирости грошової маси. Цей показник
визначається довгостроковим темпом зростання реального виробництва і
таким рівнем інфляції, який уряд вважає прийнятним і зобов’язується
контролювати.
Для того щоб грошова політика була справді антиінфляційною,
вказаного ліміту треба дотримуватися протягом тривалого часу і,
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найважливіше, незалежно від стану бюджету, інтенсивності інвестиційного
процесу, рівня безробіття тощо. Межу грошової експансії треба перетворити
у стелю, що обмежує будь-яку діяльність держави, пов’язану зі змінами
грошової маси.
Скорочення державного дефіциту. Важливим заходом антиінфляційної
політики є скорочення бюджетного дефіциту з перспективою його повної
ліквідації до його здійснення можна йти двома шляхами – через збільшення
доходів і зменшення видатків держави. Перевагу все-таки слід надати
другому шляху. Річ у тім, що посилення податкового пресу в кращому
випадку може принести лише миттєвий антидефіцитний результат. У
тривалому плані така політика звичайно веде до підриву стимулів до праці та
інвестування, уповільнення економічного розвитку і, як наслідок, скорочення
надходжень до державного бюджету.
Сучасна податкова система еволюціонує у протилежному напрямку – у
бік лібералізації, зниження ставок. Тобто правильна політика уряду, який
хоче покінчити з бюджетним дефіцитом, полягає не в тому, щоб якнайбільше
в економіки забрати, а в тому, щоб менше їй давати із державної скарбниці.
Раціоналізація зовнішньоекономічної політики. Особливе місце в
антиінфляційній діяльності займає державне регулювання валютного курсу.
Первісне співвідношення валют різних країн залежить від співвідношення
цін на товари, які надходять в обмін. Курс валюти в принципі має бути
таким, щоб продавцеві товару було байдуже, за яку валюту його продавати.
Тактичні антиінфляційні заходи. Дієвими засобами короткострокової
антиінфляційної політики можуть стати масований імпорт споживчих товарів
і часткова реалізація державних стратегічних запасів. У країнах з
неринковими економіками, зокрема в українській, залишається ще й такий
антиінфляційний резерв, як продаж населенню частини нагромаджених
підприємствами матеріальних ресурсів виробничого призначення. Варто
застерегти, що з кожним витком інфляції сила цього резерву стає дедалі
меншою. Чим відчутніші удари інфляції і ближчий параліч грошової
системи, тим сильніше діють чинники, що спонукають підприємства
утримуватися від торгівлі надлишковими матеріальними ресурсами і
приберегти їх для прямого продуктообміну.
Основною метою другого шляху антиінфляційної тактики, що
передбачає короткочасне регулювання поточного попиту, є підвищення
норми заощаджень і зменшення рівня їх ліквідності. Якщо уряд має намір
впливати на поведінку власників грошових доходів, спонукаючи їх до
збільшення заощаджень за рахунок поточного попиту, то йому доведеться
потурбуватися про істотне підвищення процента за вкладами. Треба
домагатися, щоб він ні в якому разі не був меншим суми поточного темпу
зростання цін і рівня адаптивних очікувань. Очевидно, однак, що і в цьому
плані можливості аж ніяк не безмежні. Швидке підвищення процента за
вкладами може призвести до негайного подорожчання кредиту, а отже,
матиме згубні наслідки для інвестицій і виробництва.
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Зрозуміло, що держава завжди має в запасі такий радикальний варіант,
як грошова реформа конфіскаційного типу. Однак вона по суті не має
відношення до коренів і механізмів інфляції, оскільки може лише тимчасово
зменшити величину інфляційного розриву. Конфіскаційні реформи
здійснюються нечасто; здебільшого, вони супроводжують завершення війн та
інших великих соціально-політичних потрясінь [1].
Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошовокредитної і загалом економічної політики. Необхідно враховувати при цьому
багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції. В її основі лежать не
тільки монетарні, але і інші чинники. При всій значущості скорочення
державних витрат, поступового стиснення грошової емісії потрібне
проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них –
стабілізація і стимулювання виробництва, вдосконалення податкової
системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності
підприємств за результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу
грошової одиниці, проведення певних заходів з регулювання цін і
прибутків [2].
Якщо інфляція починає розвиватися високими темпами або має місце
значний інфляційний розрив, то держава вдається до заходів, спрямованих на
зменшення розмірів реальних доходів, чим досягається обмеження
споживання, а отже, й попиту. Зменшення розмірів доходів здійснюється
завдяки додатковому оподаткуванню. Через це скорочується попит не лише
на предмети споживання, а й на широке коло товарів виробничого
призначення, адже підприємці, щоб не допустити різкого зниження цін,
скорочують виробництво, що призводить до зменшення попиту на сировину,
паливо, матеріали. В результаті підприємці згортають свою інвестиційну
діяльність, зменшується зайнятість населення [3].
Отже, боротьба з інфляцією досить складна і вимагає багато зусиль з
боку держави. Антиінфляційні заходи з одного боку накопичують державні
кошти, а з іншого- через це зростає безробіття і погіршується господарський
стан. Навіть якщо її помітно знизити, неможливо уникнути негативних
наслідків, але якщо їй не протидіяти, то вона буде значно швидше
поширюватися. Щоб нормалізувати грошовий обіг і протидіяти інфляції,
потрібно діти виважено, добре обдумати всі позитивні та негативні сторони і
потім ці рішення повинні цілеспрямовано втілюватись у життя.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В ЕКОНОМІЦІ
Сучасний економіст повинен володіти різними методами математики,
які він зможе використовувати в економічних дослідженнях та економічних
розрахунках.
Диференціальними рівняннями описується ряд задач економіки та
управління, які розгортаються в часі. Гармонійне поєднання суто
математичного прикладного аспектів робить теорію диференціальних
рівнянь привабливою для спеціалістів в галузі економіки.
Диференціальні рівняння – рівняння, що встановлюють залежність між
незалежними змінними, числами, невідомими функціями та їхніми
похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною [1].
Диференціальні рівняння винайдені Ньютоном (1642–1727). Ньютон
вважав цей свій винахід настільки важливим, що зашифрував його у вигляді
анаграми, смисл якої в сучасних термінах можна вільно передати так:
«закони природи виражаються диференціальними рівняннями». З
величезного числа робіт XVIII століття з диференціальних рівнянь
виділяються роботи Ейлера (1707–1783) і Лагранжа (1736–1813) [2].
При розв’язувані різних математичних задач часто використовують
математичні моделі у вигляді рівнянь, що зв’язують одну або більше
незалежних змінних, похідну, невідому функцію цих змінних або
диференціали цієї функції.
Загальним розв’язком диференціального рівняння зазвичай є функція,
яка містить в собі саме стільки сталих, який порядок диференціального
рівняння перетворює його в тотожність. Отже, воно має вигляд
=0 називається загальним інтегралом диференціального
рівняння. Розв’язок, знайдений із загального розв’язку при фіксованих
значеннях
сталих
, ,…,
називають
частинним
розв’язком
диференціального рівняння [1].
Диференціальні рівняння використовують у економічних моделях, що
відображають зміну і взаємозв’язок економічних показників у часі.
Прикладом є модель Еванса встановлення рівноважної ціни.
У цій моделі розглядають ринок одного товару, неперервно залежний від
часу. Нехай Q(t), S(t), P(t) – відповідно попит, пропозиція і ціна цього товару
у момент часу t. Будемо вважати, що і попит, і пропозиція лінійні функції від
ціни, тобто Q(t) = a-bP(t), a,b>0 (із зростанням ціни попит спадає), S(t) =αβP(f), α,β>0 (із зростанням ціни пропозиція зростає), причому а>α (для
нульової ціни попит перевищує пропозицію, тобто товар бажаний
споживачу).
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Головним припущенням є те, що збільшення ціни Δр прямо пропорційне
перевищенню попиту над пропозицією за час Δt, тобто
dP
  (Q  S ).
або dt

p   (Q  S )t , де γ>0,

Підставивши у це рівняння лінійні залежності попиту і пропозиції від
ціни, одержимо лінійне неоднорідне диференціальне рівняння з початковою
умовою:
dP
  (b   ) P   (a   ) , P(0)  P0 .
dt

Розв’язавши рівняння, маємо:
P (t )  P0 e  ( b  ) t 

a 
1  e  ( b  ) t ,
b





 ( b  ) t

P* 

звідки
P (t )  P0 e

Точка

P* 

 ( b  )t



 P 1 e
*

, де

a 
.
b

a 
P(t )  P*
b   > 0 є стаціонарною: lim
t 
, бо для P0<P* (рис. 1).

Рисунок 1 – Криві попиту і пропозиції
Ціна прямує до Р*, зростаючи, а для Р0>Р* ціна, спадаючи, теж прямує
до Р*. Сама ціна Р* є рівноважною ціною – для неї Q(P*) = S(P*) [3].
Диференціальні рівняння використано також в динамічній моделі
Кейнса.
Розглянути найпростішу балансову модель, що включає основні
компоненти динаміки витрат та доходів економіки деякої країни.
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Позначивши Y(t) – національний дохід, E(t) – державні витрати, S(t) –
споживання, I(t) – інвестиції, можна одержати такі співвідношення:
Y (t )  S (t )  I (t )  E (t ),

S (t )  a(t )Y (t )  b(t ),
 I (t )  k (t )Y ' (t ),


де a(t) – коефіцієнт схильності до споживання (0<а(t)<і), b(t) – кінцеве
споживання, k(t) – норма акселерації. Всі величини розглядаються як функції
від часу t і додатні.
Перше рівняння системи означає, що сума всіх витрат повинна
дорівнювати національному доходу. У другому рівнянні відображено, що
загальне споживання складається з внутрішнього споживання деякої частини
національного доходу та кінцевого споживання. І, нарешті, величина
інвестицій не може бути довільною: вона визначається добутком норми
акселерації на граничний національний дохід. Будемо вважати, що функції
a(t), b(t), k(t), E(t) відомі. Необхідно знайти динаміку національного доходу
(зміну доходу залежно від часу).
Підставимо вирази з другого та третього рівнянь системи у перше та
зробимо елементарні перетворення. Одержимо лінійне рівняння першого
порядку відносно функції Y(t):
Y '

1  a (t )
b(t )  E (t )
Y
.
k (t )
k (t )

У найпростішому випадку, коли функції a(t), b(t), k(t), E(t) є сталими
величинами, маємо рівняння
Y '

1 a
bE
Y
.
k
k

(1)

Знайдемо розв’язки:
 1a 
t
k 


bE
Y (t ) 
 Сe
1 a

Y* 

bE
1  a було знайдено за умови Y’ = 0, його

(Частинний розв’язок
називають рівноважним розв’язком). Інтегральні криві рівняння (1) мають
вигляд:
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Рисунок 2 – Графіки інтегральних кривих
Якщо у початковий момент часу Y0<Y*, то С = Y0-Y*<0 і криві прямують
вниз від рівноважного розв’язку, тобто національний дохід з часом
зменшується. Якщо ж Y0>Y*, то С = Y0-Y*>0 і національний дохід зростає –
інтегральні криві прямують вгору від рівноважної прямої [3].
Вирішення диференційних рівнянь не подібне вирішенню алгебраїчних
рівнянь, оскільки розв’язок часто є неочевидним і складним.
Отже, диференціальні рівняння часто використовуються в економіці при
дослідженні еволюції економічних систем на тривалих проміжках часу, тобто
в моделях економічної динаміки з дискретним часом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
У сучасному світі ми повністю залежимо від новітніх технологій. Вони
значно полегшують наше життя і допомагають у навчанні. Стрімкий
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх величезний
вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного боку, та
сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного простору,
сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного навчання, які
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набувають все більшого поширення в Україні – з іншого, ефективно
сприяють
формуванню
нової
парадигми
освіти
у
напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти. [1, с.48]
У світі наразі існує безліч програм, які використовують для демонстрації
наших ідей, а саме у процесі їх відтворення на екрані. Особливістю деяких
таких програм є те, що за їхньою допомогою ми зможемо краще донести
певну інформацію до слухача. До таких належать презентації. Їх
використовують повсюди, як на роботі, при підтримці проєкту, так і під час
навчання – пояснення певної теми. Найпопулярнішою програмою для
створення презентацій є Microsoft PowerPoint. У мережі Інтернет існує значна
кількість ресурсів для створення презентацій. Розглянемо деякі з них.
Canva [4] – крос-платформний сервіс для графічного дизайну,
заснований у 2012 році. Створення зображень в сервісі будується на
принципі перетягування готових елементів і варіюванні змінних шаблонів.
Графічний редактор дає доступ до вбудованої бібліотеки шаблонів,
фотографій, ілюстрацій і шрифтів. Серед категорій можна обрати та створити
презентацію. Це чудовий ресурс для створення цікавих, різноманітних,
молодіжних шаблонів. З великої кількості готових шаблонів ви можете
обрати той, що вам найбільше сподобався і також є ще можливість
використати додаткові елементи. Всі шаблони яскраві та можуть зацікавити
слухачів під час показу. Обраний шаблон можна відредагувати на свій смак,
а саме у нас є можливість змінити колір фону, видалити та додати малюнки,
які містяться теж у вільному доступі цього ресурсу. Малюнки (та елементи) є
різних типів (є також і .png) на різні теми, а також сайт нам надає ще підтеми.
Наприклад, якщо обрати тему «Гроші», то у підтемі отримаємо ще фото
«Монета», «Пенні» або «Фонд». Додатково користувач може завантажувати
свої зображення або відео з комп’ютера.
Ресурс також надає значну кількість різноманітних ефектів, фільтрів для
картинок та елементів. Є налаштування їхньої яскравості, контрасту,
насиченості, відтінок та ін. Усе це говорить про те, що ресурс Canva має
елементи фотошопу.
В ресурсі Canva зручний інтерфейс, що створює користувачу комфортні
умови для створення презентації. Немає певного ліміту на створення слайдів,
можна змінити масштаб, додати опис слайду, його заголовок та ін. Проте,
слід зазначити, ресурс виглядає громіздко, перевантажено, однак фінальні
презентації виглядають чудово, тому це мінус лише для користувача [4].
Beautiful.ai [2] – наступний ресурс для створення презентацій, він
підходить для показу різних видів статистики, аналізу. На початку роботи
сайт демонструє інструкцію, в якій пояснюється як працювати з цією
платформою. Проте, цей ресурс буде важким для користування тим людям,
які не знають англійської мови. Сам сайт виглядає достатньо приємно і стане
в нагоді перфекціоністам.
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Вибір готових шаблонів на титульну сторінку дуже малий і всі вони
більше підходять для строгих ділових презентацій. Зміна кольору є для
різних елементів презентації (таких як фон, частини діаграми та ін.), можна
підібрати відтінок, який буде подобатися вам і тим, кому ви будете
представляти свою роботу.
Щодо шрифтів, то є можливість обрати для кожного елементу свій
шрифт. Для заголовка (HEADER), назви (TITLE), головна частина (BODY).
Під час роботи з основними слайдами презентації існує можливість
вибору великої кількості шаблонів, всі вони розділені на групи, а саме:
найбільш популярні (MOST POPULAR), структура (STRUCTURE), базові
(BASICS), дата і діаграми (DATE & CHARTS), колаж (IMPACT), діаграми і
терміни (DIAGRAMS & TIMELINES), порівняння (COMPARISONS), люди
(PEOPLE), продукт і покупці (PRODUCT & CUSTOMERS).
Насправді, це чудова платформа для подання будь якої інформації, яка
напряму працює з Інтернет. Так ви можете вже під час створення слайду
внести данні щодо вашого розташування і Google Maps відразу його знайде.
Так само існує можливість вносити будь яку додаткову інформацію, як
наприклад ваш Skype, Instagram, Twitter, Facebook чи ваш номер телефону.
Також, звісно, є базовий класичний текст, картинки, нумерація, стовпці,
таблиці. Можна додати відео, чи імпортувати його з YouTube.
Достатньо чудово для сприйняття дається можливість показати
статистику не на сухих відсотках, графіках, діаграмах, а й за допомогою
показової кількості людей. Наприклад, при внесенні 75%, саме 75 фігурок
людей зі 100 будуть замальовані певним кольором, який ви виберете. Також,
можна подавати інформацію не лише у відсотках, а й у простих числах,
валютах. До кожного слайду існує можливість поставити опис, як у вигляді
тексту, так і картинок.
Цей ресурс стриманий, легкий, з повним доступом до мережі Інтернет,
проте усе знаходиться не на поверхні, тобто потрібно виконати декілька дій,
щоб отримати потрібний результат, але саме через це ресурс здається не
нагромадженим, як попередній [2].
Prezi - компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій,
заснована в 2009 році, з офісами в Будапешті, Сан-Франциско і Ризі. На цій
платформі можна як створити все з самого початку самому, так і за
допомогою шаблона, а також конвертувати в PowerPoint.
Ресурс пропонує велику кількість шаблонів для створення презентації. Є
різні категорії, які допоможуть швидше підібрати потрібний. До кожного
слайду можна додати певні картинки, відео, текст, аудіо, діаграму, анімацію,
навіть файл в PDF форматі. Усе інше в цьому ресурсі надається таке ж саме,
що і в попередніх. Платформа створена більше для бізнес конференцій, де
присутня не лише статистика, а й опис певної теми [3].
Усі згадані вище ресурси для створення презентацій є чудовими для
користувачів, які працюють в тих сферах, які потребують подібного
представлення. На будь який смак та напрям роботи. Якщо ви креативний,
творчий, то вам обов’язково підійде ресурс Canva. Якщо ж ви, наприклад,
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соціолог, або аналізуєте явища чи процеси, то вам буде зручно працювати з
Beautiful.ai. Або ж ви бізнесмен і представляєте свій бізнес, чи ви працюєте в
офісі і вам потрібно робити певні звіти, в такому разі користуйтеся Prezi.
Студенти можуть створити чудові презентації для своїх доповідей, захисту
певних робіт, також навчитися в майбутньому працювати і з більш
серйозними проєктами. Приклавши не багато зусиль, ви створюєте те, що
може привернути увагу багатьох людей, так як не секрет, що чим цікавіша
картинка, тим більше хочеться на неї дивитися, чим вона ясніша, ти більше
інформації ви з неї візьмете. Створення презентацій стануть корисними і для
особистого розвитку, так як поки ви стараєтеся донести інформацію іншим,
спочатку маєте її зрозуміти самі.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
У сучасних умовах будь-яка діяльність, пов’язана з товарами, послугами
та їх продажем, є ризиковою. Урядові організації, фінансові установи та
юридичні особи також стикаються з ризиками, під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів. Ризики спричиняють фінансові кризи на національних і
світових фінансових ринках.
Аналізуючи ризики, які становлять фінансові послуги, всі їх учасники
повинні мати розуміння ризиків, які вони можуть передбачити, як зменшити,
або запобігти, і керувати ними. Іншими словами, банкірам необхідно знати
про ризики банківських позик (кредитний ризик) та інших банківських
бізнесів та послуг; інвестори – про ризики, пов’язані з їх інвестиціями;
учасники пенсійних фондів – про ризики, пов’язані з управлінням даних
фондів, станом економіки і політикою уряду; страховики – про ризики, що
пов’язані із суб’єктами, які страхуються, тощо.
Найпоширенішим та найбільш цитованим визначенням економічного
явища «ризик» є розроблене В. В. Вітлінським [1, с. 3]: «Ризик – це
економічна категорія, що відображає характерні особливості сприйняття
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зацікавленими суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних
невизначеності і конфліктності, іманентних процесам цілепокладання,
управління, прийняття рішень, оцінювання, що обмежені можливими
загрозами і невикористаними можливостями».
У практиці розрізняють такі види ризиків: фінансовий; діловий;
економічний. Особливу увагу варто приділити фінансовому ризику.
Виникнення фінансового ризику є обумовленим різноманітними чинниками і
розглядається із різних точок зору. Не існує єдиного визначення, тому
розглянемо його у декількох аспектах.
Фінансовий ризик – це невід’ємна складова будь-якої фінансової
діяльності, яка являє собою неминучі фінансові відносини, що мають різні
напрями прояву через виникнення об’єктивно наявної недостатності,
неточності або надмірності економічної інформації щодо здійснення певних
подій або їхньої випадковості, та обчислюється на підставі оцінки
ймовірності втрат унаслідок здійснення під час таких подій деякої
господарської діяльності [2].
Вітчизняні науковці подають таке визначення фінансового ризику, як
ризик, який характеризується імовірністю втрат фінансових ресурсів
(грошових коштів) у підприємницькій діяльності. У цьому значенні поняття
«фінансовий ризик» тотожне поняттю «комерційний (підприємницький)
ризик» [3, с. 15]. Першим недоліком наведеного визначення є те, що
ототожнюються поняття, які є назвами класів у межах однієї класифікаційної
системи. Другим є те, що поняття фінансових ресурсів ототожнюється з
поняттям грошових коштів, що є принциповою помилкою у розумінні саме
фінансових ресурсів [4, c. 18].
Фінансовий ризик – ймовірність виникнення непередбачуваних
фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини
чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансової діяльності
підприємства [5, с. 501].
Різні визначення фінансового ризику зумовлені сферою виникнення та
виду діяльності суб’єкта. З точки зору кредиторів, цей ризик називається
ризик кредитоспроможності. Але фінансовий ризик може виникнути не
тільки за такої причини, а, наприклад, при здійсненні операцій з валютними
цінностями, тоді кажуть про валютний ризик, коли національна валюта
знецінюється відносно іноземної [6, с. 17].
Якщо фінансовий ризик виникає при здійсненні платежів і розрахунків,
тоді кажуть про трансакційний ризик; якщо виникає при інвестиційних
операціях з цінними паперами, наприклад, коли емітент відкликає свій
випуск облігацій при зміні умов на грошовому ринку і робить випуск
облігацій, пропонуючи меншу дохідність за ними, тоді кажуть про ризик
рефінансування або інвестиційний ризик. Якщо неможливо продати цінні
папери на умовах повернення вкладених у них грошових коштів, кажуть про
ризик ліквідності або інвестиційний ризик [6, с. 17].
Найбільш вдалою класифікацією фінансових ризиків на думку І. Бланк є
[7]:
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1. За видами:
 ризик зниження фінансової стійкості;
 ризик неплатоспроможності;
 інвестиційний; кредитний;
 інноваційний; податковий;
 інфляційний; структурний;
 процентний; ціновий;
 валютний; криміногенний;
 депозитний.
2. За об’єктом:
 ризик окремої фінансової операції;
 ризик різних видів фінансової діяльності;
 ризик фінансової діяльності суб’єкта господарювання в цілому.
3. За сукупністю досліджуваних інструментів:
 індивідуальний;
 портфельний.
4. За комплектністю дослідження:
 простий;
 складний.
5. За джерелами виникнення:
 систематичний або ринковий;
 несистематичний або специфічний.
6. За фінансовими наслідками:
 ризик, який спричинює тільки економічні витрати;
 ризик, який спричинює тільки втрачену вигоду;
 ризик, який спричинює як економічні втрати, так і додаткові доходи.
7. За характером прояву у часі:
 постійний;
 тимчасовий.
8. За рівнем фінансових втрат:
 допустимий;
 критичний;
 катастрофічний.
9. За можливістю страхування:
 ризик, який підлягає страхуванню;
 ризик, який не підлягає страхуванню.
10. За рівнем ймовірності реалізації:
 низький;
 середній;
 високий;
 неможливо визначити.
Таким чином, здійснюючи загальну характеристику фінансових ризиків,
можна дійти висновку, що немає єдиного визначення як у науці так і у
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системі, однак з кожним роком це поняття удосконалюється. Фінансовий
ризик вважається додатковим ризиком, який виникає при залучені компанією
запозичених коштів.
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НА НАЯВНІСТЬ ЛОГІЧНИХ ЗВ’ЯЗОК
Пізнавальна діяльність людини починається зі сприймань та відчуттів.
Людина може дізнатись різну інформацію про зовнішні властивості та ознаки
предметів за допомогою дотику, звуку, смаку, часових та просторових
уявлень. Але такої інформації про зовнішній світ людині не достатньо. Всі
інші знання про об’єкти навколишнього світу та їх сутність ми отримуємо за
допомогою мислення, адже мислення полягає в самостійному пошуку та
відкритті суттєво нового.
Людське мислення підлягає логічним законам, тобто необхідним
зв’язкам між думками людини, тому воно є доволі глибоким та складним
процесом. Як говорив П. Рікер: «Мислити – значить іти в глибину» [1].
У житті дуже важливо вміти правильно висловлюватись. Іноді те, що ми
думаємо, не співпадає з тим, що ми говоримо. І не завжди тому, що так
потрібно, а тому, що не вміємо правильно побудувати своє висловлювання.
Це не має бути набір слів, який мало хто зрозуміє. Правильним
висловлюванням притаманний чіткий, послідовний, наповнений логічними
зв’язками вираз.
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В юридичній діяльності значну роль відіграє чітке і логічне вибудуване
речення. Також, залежно від специфіки діяльності, існують усталені
висловлювання. Так, наприклад, суддя, на початку судового засідання завжди
говорить: «Слухається справа за позовом…», так само по закінченні
засідання суддя повинен сказати такі слова: « Суд вирішив задовольнити/ не
задовольняти позов…», «Дане рішення може бути скасоване згідне чинного
законодавства». Більшість усталених висловів виражається в термінології.
Проаналізувавши Особливу частину Кримінального Кодексу України [2]
на наявність логічних зв’язок, стало відомо, що в самому кодексі переважну
кількість логічних зв’язок має диз’юнкція – 80,4%. Це все тому, що в
диспозиціях та санкціях статей кодексу дуже багато сполучників, таких як
«або» та «чи». Ці сполучники поєднують альтернативні покарання в такій
частині норми права, як санкція. Наприклад, ст. 171 КК передбачає таке
покарання, як штраф до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів
громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення права
обіймати певні посади на строк до трьох років.
Також сполучники «або» і «чи» в диспозиції статті зв’язують між собою
можливі діяння (дії або бездіяльність), за які передбачається покарання.
Наприклад, стаття 160 КК України за такі діяння, як перешкоджання
насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим чином вільному
здійсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумі,
вести агітацію до дня проведення референдуму, передбачає покарання.
Такої логічної зв’язки як кон’юнкція в Кримінальному Кодексі України
8,2%. Суть цієї зв’язки полягає в поєднанні словосполучень сполучниками
«і», «а», «але», «проте», «разом з» і т.д. Кон’юнкція присутня переважно в
гіпотезах та диспозиціях норми права. Наприклад, в ст. 325 КК зазначено:
«Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічних та
інших заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили
або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, - карається…»
Імплікація становить всього 6,4%. Імплікативні висловлювання
поєднують між собою гіпотези та диспозиції. Їхня суть в тому, що, якщо є
діяння, то є і наслідок. Імплікацію можна впізнати за такими сполучниками,
як «якщо…, то…», «отже», тому звідси випливає», «значить», «завдяки
цьому» і тому подібне.
Найменше в КК України заперечення – 5%. В статтях застосовуються
переважно такі слова, що виражають заперечення чомусь, як «не може», «не
має» та «неможливо».
Якщо аналізувати і інші кодекси, нормативно-правові акти, різні укази,
постанови та інше, то відсоткове співвідношення цих логічних зв’язок буде
різною. Це залежить від змісту та інтерпретування автора.
Отже, у всіх статтях будь-якого кодексу використовуються різні види
логічних зв’язок. Без них було б важко розуміти та трактувати зміст будьяких нормативно-правових актів (правових приписів), водночас вони
відіграють важливу роль під час тлумачення викладених норм та
правильності їх застосування у конкретних випадках.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Світ вступив у нову епоху цифрової глобалізації, яка визначається
безперервними потоками даних, які містять інформацію, знання, ідеї та
інновації. Розвинені країни, завершивши індустріалізацію, успішно
цифровізують економіки, прискореними темпами розвиваючи інноваційні
технології, де домінує штучний інтелект, автоматизація та цифрові
платформи.
Питання впровадження діджиталізації в економіку та її наслідки для
суспільства й держави в цілому вивчали такі зарубіжні вчені як: Б. Ван Арк,
Д. Енгельбарт, Дж. Ліклайдер, Р. Ліпс, Д. Стігліц та ін.
Серед вітчизняних науковців досліджуваній проблематиці приділяли
увагу О. Вишневський, В. Геєць, І. Карчева, С. Коляденко, Н. Краус,
В. Ляшенко, В. Фіщук та багато інших.
Цифровізація економіки трактується науковцями у вузькому та
широкому значенні: у вузькому значенні – створення на різних рівнях
економіки (глобальному, мега, макро, мезо, мікро, нано) інформаційноцифрових платформ і операторів, які дозволяють вирішувати різні завдання,
у тому числі стратегічні: розвиток медицини, науки, освіти, транспорту,
нової індустріалізації, державного регулювання економіки і т.д.; у широкому
сенсі – зміна природи виробничих або економічних відносин, зміну їх
суб’єктивно-об’єктивної орієнтованості [1]. За допомогою алгоритмів
виникають відносини типу машина-машина, де людина може вже не
виступати суб’єктом. Змінюються виробничі сили суспільства та (або)
фактори виробництва.
При цифровізації економіки можуть виникнути певні проблеми, які
матимуть негативний вплив на суспільство даної країни. До таких проблем
відносять безробіття. Особливості дослідження та моделювання безробіття
досліджено в монографії І. Ніколіної [2].
Безробіття ставало наслідком усіх попередніх промислових
революцій [3]. Цифровізацію економіки можна вважати четвертою
промисловою революцією, так як відбувається перехід до нових способів
виробництва та нових товарів і послуг для споживання. Після її закінчення
деякі професії стануть не актуальними, що стане причиною для безробіття.
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Для дослідження даної проблеми за основу взято процес впровадження
цифровізації в економіку України та її рівень безробіття.
Проаналізувавши дані про чисельність зайнятих та безробітних в
Україні [4] визначили приблизний рівень безробіття (табл. 1):
Таблиця 1 – Рівень безробіття в Україні за методологією МОП
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Економічно
Всього
активне
Зайняте
Безробітне
Рівень
населення
населення
населення
населення
безробіття
48923,2
21150,7
18520,7
2630
12,40%
48457,1
20893,6
18453,3
2440,3
11,70%
48003,5
20669,5
18540,9
2128,6
10,30%
47622,4
20618,1
18624,1
1994
9,70%
47280,8
20582,5
18694,3
1888,2
9,20%
46929,5
20481,7
18886,5
1595,2
7,80%
46646
20545,9
19032,2
1513,7
7,40%
46372,7
20606,2
19189,5
1416,7
6,90%
46143,7
20675,7
19251,7
1424
6,90%
45962,9
20321,6
18365
1956,6
9,60%
45778,5
20220,7
18436,5
1784,2
8,80%
45633,6
20247,9
18516,2
1731,7
8,60%
45553
20393,5
18736,9
1656,6
8,10%
45426,2
20478,2
18901,8
1576,4
7,70%
42928,9
19035,2
17188,1
1847,1
9,70%
42760,5
17396
15742
1654
9,50%
42584,5
17303,6
15626,1
1677,5
9,70%
42386,4
17193,2
15495,9
1697,3
9,90%
42153,2
17296,2
15718,6
1577,6
9,10%

Побудувавши приблизний прогноз на п’ять років за допомогою засобів
Microsoft Excel, визначили що рівень безробіття поступово знижується, тобто
його тренд y = -2E-07x6 + 1E-05x5 - 0,0003x4 + 0,0037x3 - 0,0194x2 + 0,0338x +
0,1047 спадає (рис. 1):

Рисунок 1 – Прогноз рівня безробіття на майбутні періоди
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Спад рівня безробіття пояснюється тим, що економічно активне
населення масово виїжджає за кордон на заробітки. Проте, як вище
зазначалося, впровадження цифровізації в економіку зумовить зникнення
деяких професій, що стане базою для підвищення рівня безробіття в Україні.
Ми не можемо точно спрогнозувати рівень безробіття, тому що на даний
час ситуація в Україні є динамічною. Відбувається чимало змін як на
економічному фронті, так і на політичному. Слід також враховувати, що не
все населення підготовлене до впровадження цифровізації в економіку та
життя.
Безробіття являється короткостроковою проблемою. Вчені світу
вважають що ринок праці зможе прийти в норму приблизно за п’ять років
після впровадження цифровізації. Дане твердження пояснюється
підготовкою кваліфікованих працівників (кадрів), що відповідатимуть
вимогам цифровізованої економіки та суспільства.
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Для якісного обслуговування потреб громадян паперові методи обробки
інформації не є актуальними. Стрімке збільшення обсягів документованої
інформації, яка застосовується в управлінській діяльності, зумовлює
запровадження систем електронного документообігу як вирішальних
чинників успішної діяльності.
Ефективність управління органів державної влади значною мірою
залежить від швидкого вирішення завдань: створення, відправлення,
одержання, оброблення, передавання, зберігання електронного документа.
Системи електронного документообігу підвищують ефективність роботи,
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скорочують тривалість вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю органів
державної влади.
На сьогодні установи та організації сфери державного управління, як не
дивно, є флагманом впровадження систем електронного документообігу у
порівнянні з підприємствами та комерційними фірмами. Це пояснюється, в
першу чергу, реалізацією державної інформаційної політики України у сфері
інформатизації діяльності органів державної влади [1].
Система електронного документообігу (далі - СЕД) – це організаційнотехнічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і
поширення електронних документів у комп’ютерних мережах, а також
забезпечує контроль за потоками документів в організації [2, с. 8].
Особливості впровадження СЕД в органах державної влади досліджують
В. П. Завгородній, І. В. Клименко, В.І. Клюцевський, М. Ф. Кропивко,
К. О. Линьов,
А. О. Ніколашин,
В. П. Писаренко,
Н. О. Прилипко,
С. В. Радченко та інші вітчизняні автори.
Основною метою впровадження системи електронного документообігу є
створення в органах державної влади повноцінної, розвиненої системи
документообігу, управління потоками робіт, контроль виконавчої
дисципліни, зокрема механізмів для виконання технологічно-інформаційних
процесів опрацювання документів та організації контролю цих процесів.
Протягом останнього десятиліття в органах державної влади
проводиться активна робота щодо переведення документообороту в
електронну форму. Зокрема, у 2013 році було впроваджено у роботу
Секретаріату Кабінету Міністрів України електронного цифрового підпису.
У 2014-2015 році – переведення 75% загального документообігу
Секретаріату в електронну форму, часткова автоматизація підготовки
засідання Кабінету Міністрів України.
У 2016 році – започаткування юридично значимого безпаперового
електронного документообігу між центральними органами виконавчої влади.
У 2018 році – 193 органи влади було підключено до системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади.
У 2018-2019 роках було проведено організаційно-технічні заходи щодо
підготовки до впровадження системи електронного документообігу
«АСКОД», яка передбачає відслідковування проходження актів та побудову
відповідної аналітики для працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.
Від 4 лютого 2020 року всі законопроєкти створюватимуться в єдиній
автоматизованій системі електронного документообігу. Представники усіх
трьох суб’єктів законодавчої ініціативи матимуть електронні кабінети в
системі та можливість переглядати, створювати, редагувати та погоджувати
проєкти документів відповідно до повноважень. На електронні документи,
створені в єдиній автоматизованій системі, накладається кваліфікований
електронний підпис (КЕП). Народні депутати матимуть змогу налаштувати
параметри отримання інформаційних повідомлень про реєстрацію нових
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законопроєктів, появу висновків або інших документів у системі відповідно
до своїх пріоритетів у законодавчій роботі. Пропозиції, поправки, висновки
до законопроєктів подаватимуться до Апарату Верховної Ради або
профільного Комітету у формі електронних документів підписаних КЕП [3].
За даними ООН у 2008 році Україна посідала 41 місце серед інших країн
за рейтингом електронного управління; у 2010 році – змістилась на 13 місць
нижче, тим самим посівши 54 місце; у 2012 році – 68 місце, а 2014 року
посідала 87 місце, що на 5 нижче ніж у 2018 році – 82 місце зі 193
досліджуваних країн [4]. Отже, можемо зробити висновок, що Україна лише
почала потроху підніматися у загальносвітовому рейтингу щодо розвитку
електронного урядування, що в свою чергу передбачає впровадження
електронного документообігу, в тому числі й в органах державної влади.
На теперішній час в Україні працює 806 центрів надання
адміністративних послуг, з яких:
 674 ЦНАПи мають системи електронного документообігу (що
становить 83,6%);
 359 мають повністю ефективні СЕД та активно з ними працюють (що
становить 44,5%) [5].
Також протягом 2020 року державні органи влади будуть переходити на
європейський стандарт електронного документа, затверджений в кінці
минулого року. Система погодження проєктів нормативно-правових актів у
електронному вигляді вже розроблена і тестується. Система також
передбачає відслідковування проходження актів та побудову відповідної
аналітики для працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.
Зараз в Україні існує багато різних СЕД, які впроваджуються в
державних органах. З українських розробок можна відзначити СЕД
Адміністрації Президента України, АСКОД, «Megapolis.Документообіг»,
«ДОК ПРОФ 2.0», «Атлас ДОК» і «FossDoc». Для автоматизації Центрів
надання адміністративних послуг використовуються спеціальні системи:
«Трембіта», «Вулик», «Галерея послуг», «АСКОД. Адміністративні
послуги», «FossDoc. Автоматизація ЦНАП» тощо.
Найбільш поширеними системами, що використовуються в
муніципалітетах є: «iTSOffice» (міста Артемівськ, Дружківка, Димитров,
Кіровоград, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ), «АСКОД» (Бориспіль,
Біла Церква, Бровари, Ірпінь, Київ, Лозова, Нововолинськ), «Optima WorkFlow» (Бердянськ, Енергодар, Полтава), «Megapolis» (Чернівці, Дубно,
Кузнецовськ), DocsVision (Хмельницький, Вінниця), «LotusNotes»
(Красноармійськ, Львів), «КАІ-Документообіг» (Кривий Ріг, Мелітополь). В
інших містах впроваджено такі системи електронного документообігу, як
«Діловод», «Діло», «Діло-Підприємство», «Док Проф 2.0», «el-Dok system»,
«FossDoc», «IDS-Documents», «1С «ABIS-ISO» [6, с. 42].
Впровадження системи електронного документообігу має свої переваги:
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1. Єдина база всіх документів для централізованого зберігання.
2. Персональний кабінет документів.
3. Паралельне виконання різних операцій над документом.
4. Єдиний шаблон документів.
5. Швидкий процес передачі, узгодження інформації.
6. Історія редагування документу.
7. Економія паперу.
8. Швидкий пошук документів в єдиному архіві.
9. Кваліфікований електронний підпис.
10. Можливість вміщення в документ мультимедійних даних.
Однак електронний документообіг має і недоліки. По-перше,
можливість втрати інформації, проте в більшості випадків загрозу втрати
документів можна усунути за допомогою заходів захисту. По-друге, це
використання спеціальних навичок для роботи з відповідним програмним
забезпеченням. Іноді потрібні навички високого рівня складності, які
можливо забезпечити за допомогою навчання. Витрати на усунення проблем
слід порівнювати з розміром коштів, які дозволить заощадити впровадження
електронного документообігу.
Отже, застосування СЕД в органах державного управління обумовлює
якісно новий рівень суспільної взаємодії, дозволяє оперативніше й
ефективніше виконувати управлінські функції.
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Розробка будь-якого програмного забезпечення для управління
діяльністю підприємства або організації неможлива без певного плану і
ретельно продуманого підходу. Необхідно точно розуміти цілі розробки, а
також функції та завдання, які повинні бути автоматизовані. Для досягнення
поставленої мети зазвичай використовують проєктування (моделювання)
бізнес-процесів підприємства, відділу або конкретного співробітника.
Бізнес-процесом підприємства є комплекс, що містить різні заходи,
процедури, операції, дії, що повторюються регулярно і ведуть до певних
результатів. При виконанні бізнес-процесу завжди застосовуються різні
ресурси: кадрові, матеріальні, інформаційні, фінансові, технічні і т.д. За
допомогою моделювання бізнес-процесів можна провести аналіз: діяльності
підприємства в цілому, взаємодії з іншими підприємствами і організаціями,
роботи з покупцями і постачальниками, зрозуміти організацію роботи на
кожному окремому робочому місці. Існує чимало інструментів для
моделювання бізнес-процесів. Серед яких найбільш популярними є CASEзасоби (або CASE-системи). Сьогодні на ринку програмних продуктів
пропонують такі CASE-засоби: ARIS Express, Bizagi Process Modeler, ELMA
BPM, ALL Fusion Process Modeler (BPWin) і Erwin, Business Studio.
Розглянемо їх детальніше:
- ARIS Express є безкоштовним інструментом, що дозволяє моделювати
бізнес-процеси, і що належить до групи програмних засобів компанії IDS
Scheer, яка на сьогоднішній день є частиною фірми Software AG [1]. ARIS
Express являє собою не тільки програмний засіб, але і концепцію
моделювання бізнес-процесів, яка підтримує не тільки стандартні нотації, які
є загальноприйнятими, а й деякі інші предметні області, такі як організаційна
структура, інформаційні системи. Моделі, які містить цей інструмент,
розділені на п’ять груп: організаційні, інформаційні, функціональні, процесні
моделі і модель товарів і послуг. Кожен тип моделей включає в себе
конкретний набір типів об’єктів, які найбільш поширені. При необхідності
можна видозмінювати зовнішній вигляд моделі (колір, тип шрифту і т.д.) в
залежності від корпоративних вимог. Схеми отриманих моделей можна
зберігати в форматах EMF і PDF, а додаткову інформацію про об’єкти моделі
– в форматах RTF і PDF. Також створені моделі можна захистити наклавши
пароль. Інтерфейс інструменту інтуїтивно зрозумілий і простий, містить
загальні риси з інтерфейсом програмних продуктів даної фірми.
- Bizagi є BPM-система, що була розроблена однойменною компанією.
Ця система дозволяє моделювати, виконувати, автоматизувати і здійснювати
аналіз бізнес-процесів. Програмний продукт Bizagi містить три модулі:
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Modeler – середовище моделювання бізнес-процесів (нотація BPMN); Studio
– середовище, що використовується для розробки бізнес-процесів; Engine –
середовище, доступне для користувачів в будь-якому браузері, що дозволяє
виконувати процеси. Таким чином, для проєктування (моделювання)
процесів використовується програмний продукт «Bizagi Modeler», що
представляє дизайнер для моделювання послідовності дій і подій. За
допомогою даного модуля можна тільки змоделювати бізнес-процес, який
буде відображати моделювання і фактично являти собою графічне
відображення, а не сам автоматизований алгоритм дій. Даний продукт є
безкоштовним, має зрозумілий інтуїтивно, російськомовний інтерфейс.
Дозволяє здійснювати одночасну роботу над моделлю бізнес-процесу
декількох фахівців одночасно, має розширені можливості форматування,
можлива публікація схем в SharePoint. Можлива конвертація створених
моделей у PDF, Microsoft Office. Даний інструмент підтримує три способи
створення схеми бізнес-процесів: New Process – створення власного нового
бізнес-процесу; Import Process – імпорт бізнес-процесів; Process Xchange –
вибір готового шаблону з бази компанії Bizagi, який далі можна
доопрацювати під своє підприємство.
- ELMA BPM – це програмний засіб, що представляє систему управління
бізнес-процесами, яка дозволяє вибудувати ефективну взаємодію персоналу
підприємства та здійснювати контроль за їх діяльністю для підвищення
якості результатів роботи всього підприємства. Програма дозволяє
моделювати інформаційні системи, які можуть змінюватися зі зміною бізнеспроцесів підприємства за допомогою використання концепції BPM (Business
Process Management). Крім цього, ELMA дозволяє автоматизувати стандартні
процеси діловодства і систему електронного документообігу підприємства.
Ключові особливостями програмного засобу ELMA є можливості: роботи з
документами і завданнями; планування важливих подій в календарі;
побудови і перегляду звітів; настройки типів довідників і документів;
візуалізації схеми бізнес-процесів і організаційної структури; взаємодії з
програмними продуктами «1С» [3].
- BPwin є одним з найбільш популярних і потужних засобів в області
CASE-технологій, які призначені для проведення аналізу, моделювання,
документування та розгляду бізнес-процесів на підприємствах (розробник
фірма Logic Works, США). Цей засіб містить методологію моделювання
IDEF0 (Integration Definition fo rFunction Modeling) – один з найпоширеніших
стандартів. Діаграми IDEF0, які підтримуються даним продуктом,
представляють систему як деяку сукупність функцій і завдань, які працюють
у взаємодії. Також підтримується можливість моделювання в таких нотаціях,
як: IDEF3 і DFD. Модель Bpwin являє собою складну ієрархічну організацію
діаграм, кожна з яких декомпозуєтся в інші, які стоять на більш високих
рівнях. BPwin має досить простий і зрозумілий інтерфейс, який дає
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можливість користувачеві проєктувати складні моделі при мінімальних
зусиллях. За допомогою моделі в BРwin, можна побудувати модель даних.
- Erwin є лідером серед CASE-засобів, призначених для проєктування
баз даних. Зазвичай розробка моделі в Erwin представляється в два етапи.
Перший етап – розробка логічної моделі, яка являє абстрактний погляд, дані
в ній подаються так само, як і в реальному світі. Другий етап – це створення
фізичної моделі на основі логічної. Фізична модель – відображення
системного каталогу бази даних. ERwin дозволяє працювати з трьома
нотаціями: IDEF1X, IE (Information Engineering) і Dimensional, перші дві –
для моделювання баз даних, остання – для моделювання сховищ даних. У
Erwin досить великі функції редагування і візуалізації. Так, за допомогою
простого перетягування атрибута з однієї сутності в іншу будуть
створюватися відносини між ними. Таке просте редагування допомагає
змінювати дані набагато швидше і ефективніше. Структуру даних, яка була
спроєктована в Erwin і визначена на фізичному рівні, можна автоматично
генерувати в одну з безлічі СУБД.
Отже, Erwin – це не просто інструмент для створення баз даних, але і
зручний засіб, що дозволяє продовжити роботу в інших серверних СУБД, в
таких, як: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, INFORMIX, RedBrick, Teradata,
PROGRESS, Microsoft Access, FoxPro, Clipper і багато інших. Для кожної з
таких СУБД в Erwin використовується приєднання по протоколу і
підтримується набір інструментальних засобів для управління даними, на
основі властивостей, притаманних цій СУБД [2].
Business Studio є одним з найбільш популярних програмних продуктів,
що дозволяють моделювати бізнес-архітектуру (розробник «ГК «Сучасні
технології управління», РФ). Основним завданням, яке вирішується за
допомогою Business Studio, є створення цілісної моделі бізнесу підприємства.
Гідність даного продукту – інтегрованість, тобто підтримуються такі
популярні методики, як: BSC / KPI, моделювання бізнес-процесів,
функціонально – вартісний аналіз, імітаційне моделювання, підтримка СМК.
Головними особливостями продукту є: проєктування та оптимізація бізнеспроцесів; можливість проєктування організаційної структури підприємства, а
також штатного розкладу; автоматичне формування і поширення
регламентує документації серед співробітників; контроль досягнення цілей,
які є стратегічними; підтримка впровадження системи менеджменту якості;
формування технічних завдань і підтримка впровадження інформаційних
систем.
Таким чином, в результатами проведеного аналізу CASE-засобів, можна
стверджувати, що найбільш оптимальними інструментальними засобами для
моделювання бізнес-процесів підприємства є: BPWin, Erwin і Bizagi Modeler.
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Проблема шифрування даних великого обсягу постала порівняно
нещодавно, з появою засобів мультимедіа та мереж з високою пропускною
здатністю, що забезпечують передачу даних. До цього моменту йшлося про
захист повідомлень. При цьому під ними малася на увазі більше деяка
текстова або символічна інформація. Однак в сучасних інформаційних
системах застосовуються технології, які вимагають передачі доволі великих
обсягів даних.
Наприклад: факсимільний, відео- та аудіо-зв’язок, голосова пошта,
системи відео-конференцій.
Оскільки передача від цифрованої звукової, графічної та відеоінформації
у багатьох випадках вимагає конфіденційності, то виникає проблема
шифрування великих потоків даних. Для інтерактивних систем типу
телеконференцій, ведення аудіо- або відео-зв’язку, таке шифрування повинно
відбуватися в реальному масштабі часу і по можливості бути зрозумілим для
користувачів, що є неможливим без використання сучасних технологій
шифрування.
Найбільш поширеним є потокове шифрування даних. Якщо в простих
криптосистемах передбачалося, що на вході є деяке кінцеве повідомлення, до
якого і застосовується криптографічний алгоритм, то в системах з потоковим
шифруванням принцип інший. Система захисту не чекає, коли закінчиться
передане повідомлення, а відразу ж здійснює його шифрування і
передачу [1].
Потокове шифрування даних показано на рис. 1:
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Рисунок 1 – Приклад шифрування RC4
Потоковий шифр – симетричний тип шифру, де кожен елемент
відкритого тексту перекладається в зашифрований вид, в залежності від
застосовуваного ключа і його позиції в текстовому потоці.
Принцип роботи потокового шифрування, полягає в тому що генератор
випадкових чисел видає певну гаму (числову послідовність). Остання
накладається на шифровану інформацію з застосуванням операції XOR. На
виході виходять зашифровані дані. Найбільш популярний потоковий шифр –
RC4, визнаний органами стандартизації. Надійність потокового шифрування
залежить від числової послідовності, яка видається генератором.
Асиметричне шифрування являє собою криптографічну систему, яка
використовує відкриті (public key) і закриті (private key) ключі для
шифрування і розшифрування даних. Ці ключі утворюють так звану ключову
пару і являють собою великі числа, які пов’язані деякою залежністю, але
відрізняються один від одного. Відкритий ключ передається по незахищених
каналах зв’язку і відомий всім. За допомогою відкритого ключа здійснюється
шифрування даних і перевірка електронного підпису документів.
Для розшифрування даних використовується закритий ключ, який
зберігається в таємниці. Таким чином, головною перевагою асиметричного
шифрування в порівнянні з симетричним шифруванням є можливість сторін
зв’язуватися і обмінюватися даними один з одним без використання
секретних каналів зв’язку. Надійність шифрування (криптографічний
стійкість) залежить від довжини ключа і зростає при збільшенні довжини
ключа в два рази.
Використання «блукаючих ключів». Проблема розподілу ключів є
найбільш гострою у великих інформаційних системах. Частково ця проблема
вирішується за рахунок використання відкритих ключів. Але найбільш
надійні криптосистеми з відкритим ключем типу RSА достатньо трудомісткі,
а для шифрування мультимедійних даних і зовсім не придатні. Оригінальні
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рішення проблеми «блукаючих ключів» активно розробляються фахівцями.
Ці системи є деяким компромісом між системами з відкритими ключами і
звичайними алгоритмами, для яких потрібна наявність одного і того ж ключа
у відправника і одержувача [2].
Принцип роботи дуже простий. Ключ, відомий і одержувачу, і
відправнику змінюється відповідно до деякого правила, після кожного
використання. Тобто після того, як ключ був використаний відправником, він
змінюється по правилу. Після отримання повідомлення одержувач теж
змінює ключ. Якщо правило зміни ключів дотримується відправником та
одержувачем, то в кожен момент часу вони мають однаковий ключ. Постійна
зміна ключа захищає інформацію від зловмисника.
Основне завдання у реалізації цього методу - вибір ефективного правила
зміни ключів. Найбільш простий шлях - генерація випадкового списку
ключів. Зміна ключів здійснюється в порядку списку. Однак, очевидно
список доведеться якимось чином передавати.
Інший варіант – використання математичних алгоритмів, заснованих на
послідовностях. На множині ключів шляхом однієї і тієї ж операції над
елементом виходить інший елемент. Послідовність цих операцій дозволяє
переходити від одного елемента до іншого, поки не буде перебрана вся
множина. Ключовою інформацією в даному випадку є вхідний елемент, який
перед початком зв’язку повинен бути відомий і відправнику і одержувачу.
Надійність таких методів повинна бути забезпечена з урахуванням
невідомості зловмисникові використовуваного правила зміни ключів.[3]
Останнім часом стали з’являтися комбіновані засоби шифрування, так
звані програмно-апаратні засоби. В цьому випадку в комп’ютері
використовується
своєрідний
«криптографічний
співпроцесор»
–
обчислювальний пристрій, орієнтований на виконання криптографічних
операцій (додавання по модулю, зсув і т.д.). Змінюючи програмне
забезпечення для такого пристрою, можна вибирати той чи інший метод
шифрування. Такий метод поєднує в собі переваги програмних і апаратних
методів.
Таким чином, вибір типу реалізації криптозахисту для конкретної
інформаційної системи в істотній мірі залежить від її особливостей і повинен
спиратися на всебічний аналіз вимог, що висуваються до системи захисту
інформації.
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ
Робота ресторанів це складні системи купівлі, зберігання, приготування
та продажу продуктів харчування. Благополуччя ресторану залежить від його
інформаційних систем управління, які координують все, від планування
персоналу до обслуговування клієнтів. Інформаційні системи управління
рестораном повинні зробити ресторан вигіднішим, а також кращим місцем
для їжі клієнтів [2].
Системи торгових точок. Кожному ресторану потрібна стратегія
прийому замовлень, доставки інформації на кухню та стягнення з клієнтів
їжі. Ці системи можуть бути такими ж простими, як рукописні замітки, або
настільки ж складними, як комп'ютерні системи, які надсилають замовлення
на кухню і розраховують продаж для кожного сервера. Прості системи менш
схильні до технічних труднощів, але вони не можуть обробляти інформацію
так ефективно, як добре функціонуючі комп'ютерні системи. Системи
торгових точок ресторану також повинні включати інфраструктуру для
обробки платежів кредитною карткою.
Системи зв'язку. Ресторани залежать від передачі інформації між
різними підрозділами, наприклад, сервери, що передають замовлення
персоналу кухні та кухонний персонал, даючи серверам знати, що їх
замовлення готові. Крім того, системи ресторанного зв’язку повинні давати
можливість персоналу зв’язувати готові страви з клієнтами, які їх замовили,
та передавати деталі про спеціальні запити та особливі потреби. Керівництво
ресторану також повинно розробити інформаційні системи для спілкування з
передньою та задньою сторонами будинку щодо таких питань, як низький
запас певних пунктів меню та інгредієнтів [1].
Системи управління людськими ресурсами. Штатний склад у ресторані
може бути складним, оскільки попит на їжу, можливо, різко коливатиметься,
часто через змінні, які ви не можете відстежити. Визначте будь-які змінні, які
ви спостерігаєте, які впливають на трафік у вашому ресторані, наприклад,
погода та день тижня. Створіть щотижневий графік для персоналу вашого
ресторану відповідно до цих змінних, таких як планування додаткового
персоналу в суботу ввечері, якщо це ваша найбільш зайнята зміна. Складіть
дані про продажі та години роботи, щоб визначити вигідне співвідношення
годин працівників до загальної суми продажів. Системи навчання персоналу
ресторану також є життєво важливими для успіху, гарантуючи, що
працівники знають протокол та системи компанії та здатні поставляти
продукт високої якості. Напишіть вичерпний посібник для співробітників, де
детально викладено інформацію, яку повинен знати кожен ваш персонал
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Системи фінансового управління. Системи фінансового управління
ресторану повинні орієнтуватися на питання грошових потоків та слідкувати
за витратами. Ресторан потребує достатнього грошового потоку для
придбання запасів та оплати праці, інакше він не може продовжувати
функціонувати. Крім того, ресторанам потрібно отримувати прибуток,
контролюючи витрати та максимізуючи дохід. Системи фінансового
менеджменту ресторану повинні включати прогнози грошових потоків, що
прогнозують доходи та витрати на майбутні місяці, та розробку стратегій для
компенсації недоліків грошових потоків, таких як бізнес-кредитна лінія або
кредитна картка бізнесу [3].
Таким чином, на сьогоднішній день, інформаційні системи відіграють
досить важливу роль у ресторанному бізнесі. Коли робота ресторанів стає все
складнішою, необхідно все більш складне управління. Системи, що працює
за технологією завжди на передньому плані інновацій. Такі системи
дозволяють ресторанам упорядкувати, рости та процвітати.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ
GOOGLE CLASSROOM
У сучасному світі технології розвиваються дуже швидко. Сьогодні
майже не лишилось сфери людської діяльності, яка б функціонувала без
втручання нових технологій. Не є винятком і освітня сфера. Все більше
засоби інформатизації проникають в навчальний процес. Тому актуальною
проблемою в наш час є дослідження програм, веб-сервісів та навчальних
платформ, які допомагають студентам навчатись дистанційно, їх
можливостей та того, як з ним працювати.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
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студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти [2, с.48].
Зарубіжний і вітчизняний досвід використання систем управління
навчанням знайшли відображення у працях В. Вишнівського, М. Гніденко,
І. Гуліватої [1, 2], Т. Коваль, Ю. Триус та ін.
В наш час існує багато сайтів, які розроблені викладачами лише для
студентів певного вищого навчального закладу. Але також є і багато
різноманітних веб-сервісів, які підійдуть для всіх користувачів. Одним з
таких є Google Classroom.
Додаток Google Classroom дає можливість створення персонального
освітнього середовища. Даний сервіс дозволяє автоматизувати процес
регламентованого доступу до навчального контенту (кому, коли й на скільки
(за тривалістю) буде дозволений доступ), можливість перевірки завдань,
формування електронного журналу успішності. Це безкоштовний сервіс для
навчальних закладів, який дозволяє будь-якому користувачеві, що має
обліковий запис Google, створити свій навчальний клас. Його незаперечними
перевагами як персонального середовища є доступність, відкритість,
персоніфікованість, можливість вбудовуватися в навчальні проєкти. Це
особливо актуально для викладачів навчальних закладів, в яких з якихнебудь причин немає можливості використовувати системи управління
навчанням даного навчального закладу.
Google Classroom дозволяє викладачеві створювати навчальні курси з
різних дисциплін, з різними рівнями складності, ділити матеріали всередині
курсу на теми. Важливою так само є можливість розміщення аудіо- та
відеоматеріалів, посилань на Інтернет-ресурси. Інтеграція Google Classroom з
Google Формами дозволяє створювати завдання і тести з різними варіантами
відповідей і встановлювати терміни виконання завдань.
Використання інформаційного освітнього середовища значно полегшує
контроль виконання та відстеження навчальних досягнень студентів.
Викладач може легко відстежити, хто виконав завдання, а хто ще не
приступив до його виконання, отримати зведену таблицю результатів,
переглянути статистику в цілому, а також роботи окремих студентів,
повернути студенту незадовільно виконану роботу на доопрацювання.
Також, значно полегшується аналіз допущених помилок. Перегляд
статистики дозволяє відстежити ті завдання, де допускається найбільше
помилок, і попрацювати над відповідним матеріалом в аудиторії. При цьому
всі матеріали курсу зберігаються в структурованому вигляді в папках на
Google Диску, що робить їх доступними в будь-якому місці за наявності
Інтернету.
Роботу з даним сервісом можна розбити на кілька етапів:
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Етап 1: підготовчий. Адміністратор системи підключає до Google
Education користувачів (викладачів та студентів). Після реєстрації
користувача в його акаунті з'являється повний пакет інструментів і сервісів
для роботи, зокрема Google Classroom.
Етап 2: підготовка дисциплінарних модулів і курсів в Classroom.
Відповідно до кількості академічних груп і дисциплін в Classroom
створюються курси. Викладач зі свого акаунту отримує можливість
наповнювати курси й, відповідно, брати необхідні йому навчальні матеріали
із загального сховища. При створенні курсів в директорії Classroom на Google
Drive автоматично створюється система вкладених папок. Викладач у
відповідній директорії хмарного дискового простору розміщує файли.
Матеріал всередині курсу видається користувачеві у форматі стрічки новин,
які також можуть бути розбиті на теми.
Етап 3: експлуатація. Освоєння навчального матеріалу студентами,
виконання завдань, звернення із запитаннями до викладача, тощо.
Етап 4: оцінка результатів навчання. Відповідно до встановленої шкали
оцінювання, викладач виставляє оцінки за виконані завдання, які заносяться
в автоматично сформований електронний журнал у форматі, доступному для
перегляду в браузері. При цьому студент має можливість переглянути тільки
свої результати. Форма подання даних в журналі дозволяє проводити
подальшу обробку й інтерпретацію результатів навчання.
Google Classroom дозволяє створити персональне освітнє середовище не
тільки для викладача, але і для студента. Студент отримує можливість
виконувати завдання на будь-якому пристрої, включаючи смартфон, в будьякому місці й в будь-який час; працювати у своєму індивідуальному темпі та,
якщо це дозволяє завдання, повертатися до його виконання необмежену
кількість разів, працюючи над помилками; відстежувати свої результати;
спілкуватися з викладачем та іншими учасниками курсу в різному форматі.
Отже, у сучасному розвиненому світі веб-сервіси, такі як Google
Classroom, є незамінними помічниками студентів та викладачів, оскільки
вони допомагають організувати дистанційне навчання.
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ВДОСКОНАЛЕНЯ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНИХ ДАНИХ
ІНСТРУМЕНТАМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
За сервісної економіки зростаюча роль економіко-математичного
моделювання та програмних інструментів, що дозволяють працювати з big
data обумовлюється адекватністю їх використання в ситуаціях, коли
необхідно знайти оптимальне рішення для успішного функціонування
комплексної системи зі складними взаємозв’язками в умовах невизначеності
[1, 2].
Метод кластерного аналізу використовується в тих випадках, коли
необхідно виділити деякі правила, взаємозв’язки або тенденції у великих
наборах даних [3].
Метою роботи є розбиття економічних даних на кластери, що надає
можливість отримання результатів про стан наступних магазинів: магазин
модного одягу «DanielHechter», бутік-кондитерську «AniBakery», ювелірний
магазин «Manika», та на основі отриманих даних удосконалити управління
магазинами.
Робота виконана в програмі WEKA (Waikato Environment for Knowledge
Analysis) – вільне програмне забезпечення для аналізу даних та машинного
навчання, написане на Java в університеті Уайкато, розповсюджується за
ліцензією GNU GPL [4].
Для побудови моделі кластеризації використовується 50 записів, про
відвідувачів торгового центру, про магазини, які їх зацікавили, і про те,
наскільки часто відвідувачі в підсумку купували товар який їм сподобався.
Розбивши економічні дані на кластери та обравши метод кластеризації
SimpleKMeans, отримали наступні результати (рис. 1).

Рисунок 1 – Результати кластеризації в програмі WEKA
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Дані кластеризації показують, яким чином сформований кожен кластер:
значення «1» означає, що у всіх даних в цьому кластері відповідний атрибут
дорівнює 1, а значення «0» означає, що у всіх даних в цьому кластері
відповідний атрибут дорівнює 0. Дані відповідають середньому значенню
атрибута у кластері. Графічне представлення результатів кластеризації на
прикладі магазину модного одягу «DanielHechter» (рис.2).

Рисунок 2 – Візуальне відображення кластеризації «DanielHechter»
Кожен кластер характеризує певний тип поведінки клієнтів, таким
чином, на підставі нашого розбиття ми можемо зробити деякі корисні
висновки:
Кластер 0 – це група відвідувачів торгового центру, які знають за чим
прийшли, інколи користуються веб-сайтом для пошуку товарів, відвідують
магазин «DanielHechter», рідше «AniBakery» та «Manika», відвідувачі мають
необхідні кошти. Ця група не відрізняється високими показниками покупки
товарів, тому персоналу потрібно зацікавити потенційного покупця.
Кластер 1 – це постійні відвідувачі «AniBakery». Дані цього кластеру
демонструють цікаву модель поведінки цих покупців: спочатку вони
оглядають виставлені товари, а потім звертаються до пошукової системи
інтернет. Також, вони досить часто відвідують і «Manika», але не
відрізняються високими показниками покупки товарів – всього 53%. Це
потенційно може свідчити про недостатньо продуману стратегію продажів і
про необхідність поліпшення роботи магазинів, наприклад, за рахунок
збільшення кількості продавців [1].
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Кластер 2 – цю групу можна назвати улюбленцями «Manika», тому що
відвідувачі, що потрапили в цей кластер завжди купують товари. Слід
зауважити, що вони не відвідують інші магазини. Це свідчить про чудове
місце розсташування ювелірного магазину.
Кластер 3 – цю групу відвідувачів можна було б назвати «мрійники».
Вони бродять по торговому центру, розглядаючи продукцію «AniBakery»,
але маючи кошти, вони рідко щось купують. Дані цього кластеру вказують на
те, що слід активніше привертати увагу покупців, або покращити якість
продукції.
Кластер 4 – це група людей, які взагалі не відвідують торговий центр,
але прийняли участь в опитуванні.
Можна зробити висновок, що при використанні кластеризації ми не
обмежуємося отриманням будь-якого одного числового значення, методи
кластеризації дозволяють нам більш гнучко використовувати економічні дані
Перевагами кластеризації є простота та швидкість використання,
зрозумілість і прозорість алгоритму, що дозволяє порівнювати результати не
лише різних алгоритмів на одному наборі даних, а й одного алгоритму на
різних наборах даних та графічно відобразити результати.
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УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОЮ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ
МОДЕЛІ МІЛЛЕРА-ОРРА
Перед сучасними підприємствами часто постає проблема, як слід
керувати своїм грошовим запасом, якщо неможливо передбачити щоденний
відтік або приплив грошових коштів. Одним з варіантів вирішення цього
завдання, на думку вчених, є застосування моделі Міллера – Орра, яка є
моделлю управління готівкою, що орієнтована на грошові притоки і відтоки,
які змінюються випадковим чином з кожним днем. Модель, розроблена
Міллером і Орром, являє собою компроміс між простотою і реальністю.
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Міллер і Орр використовують при побудові моделі процес Бернуллі –
стохастичний процес, в якому надходження і витрачання грошей від періоду
до періоду є незалежними випадковими подіями. Логіка моделі така: залишок
коштів на рахунку хаотично змінюється до тих пір, поки не досягне верхньої
межі. Як тільки це відбувається, підприємство починає купувати достатньо
цінних паперів з метою повернути запас грошових коштів до певного
нормальному рівню. Якщо запас грошових коштів сягає нижньої межі, то в
цьому випадку підприємство продає свої цінні папери і поповнює запас
грошових коштів до нормального рівня.
Вперше Модель Мілера була запропонована Мертоном Міллером і
Денієлем Орро 1966 р модель враховує фактор невизначеності грошових
виплат і надходжень. Основними передумовами моделі Міллера – Орра є те,
що фінансовий менеджер використовує два активи: перший – це грошові
кошти компанії, другий – це портфель ліквідних активів, прибутковість якого
дорівнює r%; переказ коштів з одного активу в інший може бути здійснений
в будь-який момент часу, при цьому трансакційні витрати дорівнюють F
одиниць. Ця величина є постійною і залежить від обсягу проведеної операції;
сальдо грошового потоку компанії варіює але днях випадковим чином,
розподіл сальдо грошового потоку є приблизно нормальним.
Отже, фінансовий менеджер повинен чітко встановлювати межі, за які
не може виходити залишок грошових коштів: нижня межа (L) і верхня межа
(H). Крім того, розраховується третя величина – цільовий залишок грошових
коштів (Z). Правило управління грошовими коштами полягає в наступному.
Як тільки кошти досягнуть верхньої межі Н (на рис. 1 це точка А),
фінансовому менеджеру необхідно купувати цінні папери на величину в Z,
щоб повернутися до цільового залишку грошових коштів. Якщо залишок
грошових коштів знизиться до нижньої межі L (на рис. 1 це точка В), то
необхідно, навпаки, продавати цінні папери на величину Z - L [1].
Отже, величина грошових коштів може вільно змінюватися, поки не
досягне верхнього або нижнього краю. При досягненні межі фінансовий
менеджер купує або продає цінні папери.

Рисунок 1 – Управління грошовими коштами
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Реалізація моделі Міллера – Орра здійснюється за такими етапами:
Перш за все встановлюється мінімальна величина грошових коштів (Сl),
яку доцільно мати на розрахунковому рахунку (визначається експертним
шляхом виходячи з середньої потреби підприємства в оплаті рахунків і т.д.).
За статистичними даними визначаються варіанти надходження
грошових коштів.
Наступним етапом визначаємо витрати по зберіганню коштів на
розрахунковому рахунку (зазвичай приймають в сумі ставки щоденного
доходу по короткострокових цінних паперів) і витрати по трансформації
грошових коштів в цінні папери. Розраховуємо розмах варіації залишку
грошових коштів на розрахунковому рахунку (рис. 1).
Розраховуємо верхню межу коштів на розрахунковому рахунку, при
перевищенні якої необхідно частину грошових коштів конвертувати в
короткострокові цінні папери: Ch = Cl + R.
Визначаємо точку повернення (Сr) – величину залишку грошових коштів
на розрахунковому рахунку, який необхідно повернути, якщо фактичний
залишок коштів на розрахунковому рахунку виходить за межі інтервалу
(Cl, Ch): Cr = Cl + R/3.
Максимальний залишок грошових активів відповідно до цієї моделі
приймається в триразовому розмірі ДАопт. Перевищення цього залишку
визначає необхідність трансформації зайвих грошових активів у
короткострокові фінансові вкладення.
Середній залишок грошових активів розраховується в цьому випадку за
формулою: ДАср = (ДАmin + Дmax)/2, де ДАср – середній залишок грошових
активів у планованому періоді.
Визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для
здійснення поточної господарської діяльності направлено на встановлення
нижньої границі залишку необхідних грошових активів у національній та
іноземній валютах. Розрахунок мінімально необхідної суми грошових коштів
(без врахування їх резерву в формі короткотермінових фінансових вкладень)
ґрунтується на планованому грошовому потоці за поточними
господарськими операціями, зокрема, на обсязі витрачання грошових активів
за цими операціями в майбутньому і допомагає скоротити розмір необхідних
коштів на рахунках до мінімуму, але його застосування вимагає певних
витрат [2].
В процесі управління грошовими коштами компанія розраховує
цільовий залишок грошових коштів. Модель Міллера – Орра побудована на
передумові про невизначеність майбутніх припливів і відтоків грошових
коштів. У моделі передбачається, що компанія визначає верхню і нижню
межі, за які не може виходити залишок грошових коштів компанії, а але їх
досягненні або грошові кошти поповнюються шляхом продажу цінних
паперів, або обсяг їх знижується за допомогою покупки цінних паперів.
Розглянутий метод допомагає скоротити розмір необхідних коштів на
рахунках до мінімуму, але його застосування вимагає певних витрат. Тому
потрібно завжди пам’ятати основне правило витрати можна збільшувати до
тих пір, поки вони нижче додатково отриманих доходів від проведення цих
заходів.
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС UNISYSTEM ЯК IННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ У СФЕРI РЕСТОРАННOГO БІЗНЕСУ
Інновація є основною складовою сучасної економіки. У час науковотехнічного прогресу інновації в ресторанному бізнесі відіграють чи не
головну роль у висококонкурентній боротьбі ресторанів за кожного
відвідувача. Застосування новітніх технологій ресторанного бізнесу
дозволяють рестораторам підвищити ефективність свого господарства,
знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, надання нових
послуг.
Ресторанна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття
комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних
продуктів управління ресторанним підприємством до застосування
глобальних комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день в ресторанній
індустрії використовується досить багато новітніх інформаційних технологій:
глобальні комп’ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні
мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи менеджменту та інші.
Найбільший вплив сучасні інформаційні технології мають на просування
ресторанного продукту.
Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно
надавати потенційному відвідувачу інформацію про заклад і, тим самим,
дозволяє швидко і безпомилково вибрати той продукт, якого потребує гість.
При правильному підході, автоматизація роботи ресторанів, кафе, фастфудів та барів дає вражаючі результати. Обсяг виручки може збільшитися на
40-50%. Оптимально підібране устаткування в поєднанні зі спеціалізованим
професійним обладнанням забезпечує високу ефективність роботи
підприємства, дозволяючи мінімізувати витрати і захистити вкладені
інвестиції [1,2].
Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії
гостинності. Саме тому в даній сфері дуже актуальним є запровадження
інноваційних технологій із метою підвищення конкурентних переваг та
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утримання і розширення клієнтської бази шляхом підтримки, довіри і
зацікавленості у конкретному закладі. Однією з таких
інноваційних
технологій є програмний комплекс UNISYSTEM Ресторан.
Програмний комплекс UNISYSTEM – облікова система, яка створена
для ведення повноцінного товарного і фінансового обліку на підприємстві.
Програмний комплекс UNISYSTEM Ресторан здійснює централізований
товарний і фінансовий облік підприємства, орієнтований на глобальний
контроль руху товару і грошових коштів. Система моніторингу
торговельного залу дозволяє відстежувати всі операції з обслуговування
відвідувачів офіціантами [3].
Функції програмного комплексу UNISYSTEM можна умовно поділити
на дві частини (табл. 1):
Таблиця 1 – Основні функції програмного комплексу UNISYSTEM
Oпeрaтивнa чaстинa UNISYSTEM Рeстoрaн
Забезпечує просте оформлення замовлень
офіціантами
з
одночасним
друком
замовлення на кухні або в барі
Дозволяє офіціантові, використовувати
електронне меню, передавати замовлення на
кухню або в бар, не відходячи від столика
гостя
Виконує підрахунок і роздруковує рахунок
відвідувача.

Oблiкoвa чaстинa UNISYSTEM Рeстoрaн
Облік закупівлі, наявності, використання
сировини та готової продукції в усіх
підрозділах підприємства
Багаторівневу
пряму
і
зворотну
калькуляцію продукції та списання
сировини за нормами витрат

Формування відпускних цін на готову
продукцію та визначення собівартості
страв і прибутковості.
Здійснює автоматичний контроль прийняття Контроль бази відвідувачів закладу,
та виконання замовлень.
впровадження
дисконтних
програм,
регулювання системи знижок та націнок
Табелювання
робочого
часу
співробітників та контроль розрахунку з
персоналом
Введення даних на віддалених робочих
місцях з подальшим об’єднанням в єдину
інформаційну базу

Програмний комплекс UNISYSTEM Ресторан також надає ще такі
можливі підключення додаткових модулів програми:
1. Кухар – дозволяє кухарю не тільки отримувати інформацію по
замовленим стравам, а ще повідомляти офіціантів про готовність страви. А
це значно пришвидшить обслуговування в закладі.
2. Мобільний офіціант – встановлюється на Android планшети і здатен
підвищити оперативність обслуговування в залах ресторанів та на літніх
майданчиках. Використовуючи дане рішення офіціант зможе прийняти заказ
і відразу відправити його на друк, не відходячи від столика клієнта.
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3. Більярд – це модуль, що дозволяє під’єднати до програми
електронний комутатор, для автоматичного керування освітленням над
більярдними столами. Тому, крім цього, програма зможе в автоматичному
режимі порахувати вартість гри відповідно до обраного тарифу.
Переваги впровадження прoгрaмнoгo комплексу UNISYSTEM Ресторан:
- Технологія «Клієнт-Сервер» забезпечує максимальну надійність
зберігання даних і високу швидкість їх обробки.
- Зв’язок робочого місця з сервером здійснюється через локальну
мережу або Інтернет (для віддалених філій).
- Персоніфікація прийнятих замовлень, відмовних позицій в рахунках,
сум виторгу дає можливість проаналізувати роботу окремого співробітника і
всього підрозділу в цілому.
- Система виведення звітів налаштовується за заданими показниками.
- Єдина база даних дозволяє ефективно вести товарний, виробничий і
фінансовий облік, управляти базою відвідувачів (програмами лояльності) і
взаєморозрахунками з контрагентами, оперативно приймати управлінські
рішення.
- Диференційовані
права
доступу
дозволяють
персоналу
користуватися тільки тими функціями програми, які дозволені йому
адміністратором.
- Зрозумілий і зручний інтерфейс, який не викликає ускладнень.
Отже, в умовах безперервних економічних змін iннoвaцiї стають
основним чинником, що сприяє динамічному розвитку i підвищенню
рeзультaтивнoстi функціонування підприємств ресторанного господарства.
Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств ресторанного
господарства свідчить, що безальтернативний шлях виживання в умовах
глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі при активному
використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також готовності
ресторанів до інновацій та нововведень.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ
В умовах ринкових відносин винятково велика роль має приділятися
аналізу фінансового стану підприємства. Це пов'язане з тим, що підприємства
здобувають самостійність і несуть повну відповідальність за результати своєї
виробничо-господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами),
банком і кредиторами.
Без оцінювання рівня ліквідності підприємства аналіз його фінансового
стану буде неповним, що не дозволить зробити обґрунтовані висновки про
існуючий стан та перспективи розвитку такого суб'єкта господарювання.
Показники ліквідності дають можливість діагностувати фінансовий стан
підприємства , оцінити його платоспроможність, усунути наявні недоліки для
того, щоб в подальшому стабільно здійснювати діяльність та бути
привабливим для інвесторів.
Ліквідність – це здатність підприємства швидко трансформувати свої
активи у грошову форму для покриття необхідних платежів у міру настання
їх строків платежу. Відносно ліквідності активів зазначимо, що чим коротше
період перетворення економічних ресурсів у грошові кошти, тим вища їхня
ліквідність. При цьому має значення можливість суб’єкта господарювання
обернути активи у готівку та погасити власні платіжні зобов’язання [0].
Необхідність здійснювати аналіз стану ліквідності підприємств у
ринкових умов обумовлена тим, що жодне із них незастраховане від
банкрутства, тобто становища, коли підприємство неспроможне
розрахуватися за свої борги і терпить фінансовий крах. Визначення даних
показників важливе не тільки для керівників і фінансових працівників
підприємства, але становить інтерес для банків (коефіцієнт швидкої
ліквідності); для постачальників сировини і матеріалів (коефіцієнт
абсолютної ліквідності); для власників акцій і облігацій підприємства
(коефіцієнт покриття) [2].
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) (1):
Кпл 

А2  А3
П4

де А2 – оборотні активи;
А3 – витрати майбутніх періодів;
П 4 – поточні зобов'язання;
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;

(1)

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності (2):
Кшл 

( А  ВЗ )  А
2
3
П
4

(2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (3):
Кал 

ГiE
П4

(3)

ГіЕ – грошові кошти та їх еквіваленти.
Коефіцієнт платоспроможності – це коефіцієнт, що являє собою
відношення сум наявних у платіжних засобів до суми термінових платежів на
певну дату або період (4):
КП 

КГ

;

(4)

3 пот

де КГ – сума коштів;
Зпот – сума поточних зобов'язань.
Обрахуємо коефіцієнт поточної ліквідності за формулою (1) для
ТОВ «БРАВО ПАБ» (рис. 1).

Рисунок 1 – Дані які потрібні для обрахунку ліквідності
ТОВ «БРАВО ПАБ»
Підставимо дані в формулу і отримуємо результат:

.
Обрахуємо коефіцієнт швидкої ліквідності за формулою (2).
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Підставимо дані в формулу і отримуємо результат:
.
Обрахуємо цей показник за формулою (3).

.
Обрахуємо сам коефіцієнт платоспроможності за формулою (4).
Якщо підставимо дані то отримаємо:

.
Були обраховані для всіх років і сформовано таблицю 1.
Таблиця 1 – Коефіцієнти ліквідності ТОВ «БРАВО ПАБ»

Аналіз ліквідності балансу підприємства відіграє важливу роль для
характеристики його фінансового стану. Ліквідність є головним фактором,
який визначає ступінь ризику вкладень в оборотні активи. Проведені
розрахунки свідчать про фінансову стійкість ТОВ «БРАВО ПАБ» і надають
можливість виявляти загрози, слабкі місця, ризики банкрутства та інші
можливі негативні чинники для прийняття подальших управлінських рішень
з метою покращення ефективної фінансово-господарської діяльності
підприємства.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Швидкий розвиток засобів та систем ідентифікації в Україні, надає
користувачам широкі можливості взаємодії із власниками сервісів та послуг
на високому рівні.
Спрямування України до Європейської інтеграції дає уряду поштовх до
активного проведення програми реформ, де пріоритетом є децентралізація,
прозорість та підзвітність. Одним із найважливіших елементів для
досягнення цілей є електронне урядування. Належний рівень електронної
ідентифікації відкриває можливості для громадян України здійснювати
взаємодію з державами та місцевими органами влади, а також отримувати
електронні адміністративні послуги.
Світ поступово змінює та реалізує свої теперішні системи управління на
електронне урядування. Використання електронного урядування та
електронної ідентифікації не тільки спрощує життя людини в сучасних
умовах, але й економить час, зусилля, матеріали, витрати та емоційнопсихологічний стан, який значно дестабілізується за рахунок бюрократичної
системи, пов’язаної з оформленням документів, суб’єктивними факторами та
нескінченними чергами.
З 2014 року в нашій країні працює Державне агентство з питань
електронного уряду України, яке у вересні 2019 року перетворено на
Міністерство цифрової трансформації України. Держава поступово рухалася
та продовжує вдосконалюватись у напрямку електронного урядування,
невід’ємною частиною якого є запровадження електронної ідентифікації.
У жовтні 2017 р. був прийнятий Закон «Про електронні довірчі
послуги» [1], який набрав чинності у листопаді 2018 р. Саме у цьому
нормативному акті визначено поняття такого терміну, як електронна
ідентифікація.
«Електронна ідентифікація – процедура використання ідентифікаційних
даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну,
юридичну особу або представника юридичної особи» [1].
Система електронної ідентифікації – це майданчик, який об’єднує всіх
надавачів послуг електронної ідентифікації. Вона забезпечує доступну та
безпечну електронну ідентифікацію та автентифікацію громадян та бізнесструктур у зручний для них спосіб у захищеному кіберсередовищі з
використанням електронного підпису, Mobile ID, BankID, ID-карток тощо.
З прийняттям закону з’явилась можливість впровадження електронного
методу ідентифікації особи, такого як Mobile ID. Це послуга операторів
мобільного зв’язку, за допомогою якої здійснюється електронна
ідентифікація особи для одержання різних електронних послуг.
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BankID – це спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою
їхніх даних в банку, де вони обслуговуються. Щоразу, коли особа хоче
скористатися електронною послугою, портал формує електронний запит до
банку, де особа є клієнтом, для отримання її персональних даних. Це може
бути ПІБ, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
адреса, електронна пошта та інші дані – залежно від порядку надання
конкретної електронної послуги. На підставі отриманих даних і проводять
електронну ідентифікацію особи. BankID має нижчий рівень довіри, ніж
кваліфікований електронний підпис, та може застосовуватися не для всіх
електронних послуг – лише найменш ризикових. Найбільш поширеними є
BankID від Ощадбанк та Приватбанк [5].
Сьогодні виділяється кілька методів ідентифікації. Кожна має свої
переваги та недоліки, що робить одні технології придатними для
використання в одній системі, а інші кращі для використання в інших
системах. Загалом у більшості випадків немає чітко визначеного рішення.
Тому і розробники програмного забезпечення, і користувачі повинні самі
розуміти, які методи ідентифікації варто реалізувати.
Розмежовують три найвідоміших методи ідентифікації:
 парольна ідентифікація;
 апаратна ідентифікація;
 біометрична ідентифікація.
Парольна ідентифікація. Не так давно ідентифікація пароля була чи не
один із перших способів ідентифікації користувача. І це абсолютно не дивно.
Так як ідентифікацію пароля найпростіше здійснити та використовувати.
Суть його полягає в наступному. Кожен зареєстрований користувач будь-якої
системи отримує набір особистих даних (зазвичай використовується «логінпароль»). Потім кожного разу, коли користувач намагається увійти, він
повинен надати свою інформацію.
Апаратна ідентифікація. Такий принцип ідентифікації ґрунтується на
визначенні особистості користувача за ключем, що перебуває в його
ексклюзивному користуванні. Звичайно, мова йде не про звичайні, для
сукупності громадян ключі, а спеціальні електронні. На сьогодні найбільш
розповсюдженими є два види пристроїв. Перші – це різні картки. Їх безліч, і
вони базуються на різних принципах. Наприклад, безконтактні картки (їх
також називають картами наближення) досить прості у використанні,
дозволяючи користувачам пройти ідентифікацію як на комп’ютерних
системах, так і на системах доступу до приміщень. Розумні картки
вважаються найнадійнішими – аналоги багатьох банківських карток,
знайомих багатьом громадянам. Крім того, є більш дешеві, але менш стійкі
до злому карти: магнітні, штрих-код. Ще один тип ключів, які можна
використовувати для апаратної ідентифікації, – це так звані жетони. Ці
пристрої мають власну захищену пам’ять і підключаються безпосередньо до
одного з портів гаджета (USB, LPT) [2].
135

Ідентифікація біометрична. Біометрика – це ідентифікація людини за
унікальними, притаманними лише їй біологічним ознакам. Варто осмислити
та подумати, що біометричні технології спочатку були розроблені для
універсального встановлення особистості людини. Отож, рішення
використовувати їх у галузі інформаційної безпеки здається цілком логічним.
Більше того, ця тенденція поширюється дуже активно. На сьогодні діє більше
десятка різних біометричних особливостей. Тому рішення використовувати
їх у галузі інформаційної безпеки видається цілком логічним. Більше того, ця
тенденція розвивається дуже активно. На даний час діє більше десятка різних
біометричних особливостей. Для найбільш розповсюджених з них (відбитків
пальців і райдужної оболонки) існує багато різних сканерів. Користувачам,
які вирішили використовувати біометричну ідентифікацію, є з чого
вибирати [2].
Розглянувши основні методи ідентифікації, відверто можна сказати, що
з точки зору інформаційної безпеки та існуючих засобів ідентифікації та
аутентифікації користувачів інформаційних систем, на сьогодні визначається,
що парольний захист є одним з найпоширеніших способів захисту інформації
від несанкціонованого доступу як в окремих комп’ютерах і системах, так і в
мережах світового масштабу. Однак варто зауважити, що останнім часом все
більшого поширення набувають системи ідентифікації, які використовують
біометричні характеристики людини при вирішенні задачі доступу до
інформаційних систем.
Україна поступово рухається у напрямку розробки та використання
сучасних засобів електронної ідентифікації. Технології не стоять на місці, а
швидкими темпами розвиваються, тому методи електронної ідентифікації з
кожним роком удосконалюються, що дає поштовх Україні наблизитись до
країн Європи. Розширення видів електронної ідентифікації дає громадянам
можливість самостійно обирати спосіб захисту своїх персональних даних.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У сучасному світі домінує така тенденція розвитку сучасної цивілізації
як перехід до інформаційного суспільства, в якому інформаційні ресурси та
знання стають об’єктами та результатами праці більшості населення, що, в
свою чергу, вимагає якісної суспільної підготовки до активного
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній
діяльності людей.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) тв їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання. У зв’язку з цим, постає
проблема
представлення
навчального
контенту
з
урахуванням
загальносвітових тенденцій спрямованих на студентоцентризм, гнучкість та
доступність освіти [1, с.48].
Багато вітчизняних та зарубіжних учених у своїх працях висвітлили
дослідження проблеми використання інформаційних та комунікаційних
технологій. Такими ученими були В. Биков, І. Гулівата, М. Жалдак,
М. Згуровський, О. Співаковський та інші. Аналіз наукових публікацій
свідчить про те, що відбувається активне використання інформаційних
технологій, а також комп’ютерної техніки у навчальному процесі, що
ефективно впливає на освітні процеси у закладах вищої освіти.
Однією з умов професійної компетенції є вміння використовувати ІКТ у
професійній діяльності та навчанні. Використовуючи ІКТ, здобувачі освіти
можуть отримати такі основні компетенції як комунікативна, соціальна,
спеціальна, інформаційна, когнітивна. Такий підхід сприяє значному
застосуванню різних принципів навчання, спрямованих на усіх студентів.
Сьогодні в Україні відбувається активна перебудова системи освіти, за
якої відбуваються значні зміни практики навчально-виховного, які стають
невід’ємною частиною освітнього процесу, що допомагає ефективніше
засвоювати інформацію, але ні в якому разі не є додатковим
«довантаженням» для студентів [2].
Наявність всесвітньої мережі Internet є характерною ознакою сучасних
інформаційних технологій, яка надає широкі можливості для розвитку та
удосконалення організації навчання та виховання. Інформаційні технології
стають засобами всебічного розвитку, спілкування студентів між собою та
викладачем [1-3].
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Перевагами використання ІКТ у навчанні є: можливість швидкого,
маневреного, оперативного перегляду та прослуховування фрагментів –
технічні переваги; відчуття реальності подій, ефекту присутності, інтерес до
пізнання чогось більшого – дидактичні переваги.
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальній та
виховній роботі стимулює студентів до покращення своїх знань, навичок,
вмінь у роботі з пошуком, аналізом, обробкою, збереженням та передачею
необхідної інформації, а також мотивує їх вдосконалювати свої творчі
здібності.
Фахівці у сфері ІКТ наголошують на тому, що використання цих
технологій має стосуватися всіх навчальних дисциплін. Під час визначення
методів щодо використання ІКТ у навчальному процесі мова йде не про те,
щоб замінити традиційні способи навчання, а про те, щоб наповнити їх таким
змістом, що надає можливість використовувати дидактичні принципи за
допомогою комп'ютерних технологій конструктивніше та продуктивніше. З
огляду на це, фахівці стверджують, що сучасні технічні засоби слід
використовувати як інструмент для покращення розумової діяльності,
творчих здібностей, професійних навичок та умінь (технологічних,
комунікативних і концептуальних), а також розвитку інтелекту особистості.
Інформаційна культура є однією зі складових компетентності сучасного
фахівця, оскільки це є важливою ознакою для його професійної адаптації та
успішності у суспільстві. У системі освіти до інформаційної культури
відносять, насамперед, усвідомлення сутності інформації та її ролі у
соціальних та виробничих процесах; необхідні знання, вміння та навички для
використання головних складових інформаційної та мультимедійної
технологій у процесі навчання. Мета ІКТ полягає в тому, щоб покращити
якість та ефективність навчання, у зв’язку з чим комп’ютерні технології
отримують активне застосування.
Не дивлячись на те, що запровадження ІКТ у систему освіти має багато
позитивних наслідків, а саме: удосконалення різноманітних видів діяльності
індивіда; використання ІКТ також має і негативний вплив на студентів. Тобто
за умови надмірного використання засобів інформатизації здобувачі освіти
не отримують достатньої практики діалогового спілкування з викладачем.
Отже, на сучасному етапі існують різні думки щодо визначення ролі та
місця ІКТ на сучасному етапі організації освітнього процесу. Сьогодні
заклади вищої освіти ефективно впроваджують інформаційні технологій у
навчальному процесі. Застосування ІКТ під час підготовки майбутніх
фахівців сприяє забезпеченню якісного рівня отримання та узагальнення
знань, навичок, умінь, а також формуванню професійних компетенцій,
динамізує формування креативності.
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РОЛЬ І МІСЦЕ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) став одним з
найважливіших складових економічного розвитку всього світу.
Ресторанний бізнес, як один з найбільш динамічних і ризикових, не
може стояти осторонь від використання досягнень ІКТ. Це стосується як
великих мережних, так і середніх і малих підприємств даної галузі.
Дослідженню проблем ресторанного бізнесу присвячені праці таких
науковців, як Архіпова В.В., Мостової Л.М., Новікової О.В., Мальської М.П.,
Пандяка І.Г. та ін.
На ринку ІКТ сьогодні досить великий перелік програм для
автоматизації ресторанного бізнесу. Співіснують програмні комплекси
старшого покоління (R-keeper, store house, 1С: Рарус громадське харчування,
Астор общепит, 1С: Підприємство 8. Громадське харчування та інші) і зовсім
молоді (Jowi, Quick Resto). Постійне створення нових програмних продуктів
для ресторанного бізнесу в більшій мірі обумовлено урахуванням в останніх
нових можливостей ІКТ та відповідних змін до технології обробки даних.
Практично всі відкриті програми комплексної автоматизації побудовані
за модульним принципом, що надає можливість нарощувати
функціональність системи автоматизації бізнесу. Але є й інша сторона цієї
технології – початкова часткова автоматизація і необхідність докуповувати
модулі, що для малих і середніх підприємств не завжди можливо.
Розробники знайшли вихід з цієї ситуації – створили модуль з усіма
основними функціями, необхідними для початку нормальної роботи будьякого підприємства ресторанного бізнесу (ПРБ) (TillyPadXL, iiko).
Наприклад, купуючи ліцензію на одне робоче місце (iikoRMS Solo) власник
підприємства отримує програмне забезпечення для складу, фінансів,
алкогольної декларації, розрахунків з постачальниками, управління
персоналом, рахунки калорій і т.п. Це досить повна автоматизація малих
підприємств – барів, фудкорти, їдалень. Далі основний модуль може
доповнюватися більш специфічними модулями своєї розробки або
стикуватися з програмами інших розробників (наприклад, «1С», «Контур» і
ін.) В залежності від бажання і можливостей користувачів [1].
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Значна кількість інновацій в системах автоматизованих інформаційних
систем пов'язана з появою нових технологій доставки сервісів ІКТ
споживачам – з хмарними технологіями. На сьогодні весь спектр систем з
точки зору сервісів можна розділити на автономні, хмарні і гібридні.
Автономні системи встановлюються локально в закладі ресторанного
господарства (ЗРГ), де і зберігаються всі дані. Доступ до даних можливий
тільки з цього закладу, що ускладнює роботу віддалених власників.
Прикладами локально встановлюваних систем є R-Keeper, iiko, АСТОР,
Intellect Style, Pos Sector, РСТ: Ресторатор, Магія та ін. [2].
Хмарні системи повністю винесені за межі ЗРГ, а робочі місця
співробітників підключаються до них через інтернет (MICROS американської
корпорації MICROS, Quick Resto). У чистому вигляді таких систем зовсім не
багато, тому що питання роботи мережі, стабільної подачі електроенергії є
сильними факторами ризику – їх різка зміна гарантує порушення роботи
системи.
Гібридні системи враховують позитивні моменти обох попередніх
систем і намагаються нівелювати їх недоліки. При роботі системи актуальні
дані вивантажуються в локальний модуль, який веде постійний обмін
інформацією з віддаленим сервером. У разі порушення зв'язку в мережі
робота триває на базі локального модуля. При відновленні зв'язку центральна
база актуалізується. Цим зумовлена поява чималої кількості таких систем Jowi, Poster, GBS.Market, Трактір та ін. Велика кількість інтеграторів
пропонує перевести і стикувати бізнес-додатки різних розробників в хмарні
структури.
При автоматизації бізнес-процесів ЗРГ необхідно використовувати
спеціалізоване обладнання, яке слід розділити на дві групи [3]:
 обладнання для забезпечення роботи автоматизованої інформаційної
системи ресторану;
 технологічне обладнання.
До обладнання автоматизованої інформаційної системи ресторану, крім
ПК, відносяться сенсорні панелі, динамічні меню-борди, POS системи
різного рівня складності, планшетні комп'ютери, чекові принтери, мобільні
термінали даних, термостійкі сервіс-принтери.
Для ЗРГ центром уваги завжди є клієнт. Залучення і утримання клієнта в
закладі в основному забезпечує прибутковість. Тому сучасні розробники
систем найбільшу увагу приділяють обладнанню, з яким в той чи інший
спосіб контактує клієнт.
На етапі залучення клієнта одним із засобів візуального впливу
використовуються системи Digital Signage. Прикладом їх використання може
бути мережу ресторанів KFC [2], в кожному закладі якої динамічні менюборди управляються з віддаленого сервера в режимі реального часу навіть у
вимкненому стані. Крім того, дані можуть завантажуватися заздалегідь і при
збоях мережі програватися з плеєра. Система Digital Signage дозволяє
контролювати єдину цінову та асортиментну політику, здійснювати
оперативну зміну контенту по всій мережі, зменшити витрати.
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Найсучасніше досягнення ІКТ для роботи з клієнтами – інтерактивні
столи, які дозволяють надати гостю все багатство Інтернету. Вони реагують
на кілька торкань (до 5 осіб) і можуть надавати потрібну інформацію. На
сьогодні це досить дорогий і складний інструмент, який використовується
тільки в чотирьох ресторанах світу. Але з огляду на стрімкість розвитку ІКТ,
вже через кілька років це обладнання знайде більш широке поширення [5].
Друга група устаткування – це високотехнологічне багатофункціональне
обладнання, яке можна підключати до інформаційної системи підприємства.
До такого обладнання можна віднести системи розливу напоїв, які
дозволяють оперативно фіксувати обсяги відпущених клієнтам тих чи інших
напоїв і тим самим не допускати зловживань з боку барменів. Це система
міні-барів, наприклад компанії Bartech, які мають програмне забезпечення по
контролю за наявністю та термінами зберігання продуктів, за відкриттям і
закриттям бару.
Ресторанний бізнес активно намагається використовувати можливості
Інтернету для підйому іміджу підприємства та залучення клієнтів. Однак
аналіз наявності Wi-Fi зони в залі підприємства і використання Інтернету
гостями в процесі відпочинку не виявив значного інтересу до цього питання.
Гості приходять відпочити, розважитися. Можливість виходу в Інтернет не
має стимулюючого значення та досить значного поширення ПК, ноутбуків і
нетбуків, планшетів і мобільних телефонів. Успіх інтерактивних столів
швидше в їх новизні і рідкості, ніж в реалізації функцій відпочинку. Тому
Інтернет для ЗРГ несе більше виробничі навантаження – це елемент
маркетингової роботи. Необхідно звернути увагу на таке масове явище, як
соціальні мережі, і можливість їх використання для активного залучення
клієнтів.
Для великих підприємств і мереж ресторанного бізнесу використання
соціальних мереж стає доступним і дієвим інструментарієм для створення
іміджу, залучення гостей, фахівців для роботи, отримання даних про оцінку
діяльності підприємства. Таку роботу без спеціальної підготовки виконувати
не дуже просто. Маркетолог повинен знати, які соціальні мережі є, який
інструментарій по налагодженню і підтримці зв’язків вони мають, мати
психологічні знання щодо формування активного контенту для втілення
цілей підприємства, визначитися з оцінкою ефективності роботи.
До найбільш затребуваним на сьогодні мережних сервісів можна
віднести рекламу з географічним націлених, резервування столиків через
Інтернет, використання систем лідогенераціі [4].
Таким чином, найбільш перспективними напрямками впровадження
досягнень ІКТ в роботу підприємств ресторанного бізнесу можна вважати:
 розробку і використання автоматизованих інформаційних систем, які
відразу дають можливість автоматизувати всі основні бізнес-процеси
підприємства не залежно від їх розміру;
 розробку і використання віддалених, «хмарних» сервісів для
зменшення витрат і підвищення рівня автоматизації управління
підприємствами ресторанного бізнесу;
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 розробку нових технологій в обслуговуванні клієнтів на основі
сучасних комп'ютерних і мережевих засобів;
 впровадження
високотехнологічного
багатофункціонального
устаткування, яке можна підключати до інформаційної системи підприємства
і яким можна керувати дистанційно;
 використання інформаційних співтовариств, соціальних мереж та
інших досягнень інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення
ефективності маркетингової роботи і залучення нових клієнтів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Згідно із Законом України «Про інформацію» у його першій редакції
інформація визначалася як «систематизовані, документовані, публічно
оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне
життя та навколишнє природне середовище». У чинній редакції цього Закону
це поняття розкрите як «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді».
Інформаційною безпекою (у контексті безпосередньої діяльності із
захисту інформації) може вважатись комплекс заходів, що спрямовані на
забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу,
використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення,
перевірки, запису чи знищення даних [1, 2].
Згідно з українським законодавством, вирішення проблеми
інформаційної безпеки на рівні держави має здійснюватися за допомогою:
 створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури
держави та забезпечення захисту її критичних елементів;
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 підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо
виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання
таким загрозам та забезпечення ліквідації їхніх наслідків, здійснення
міжнародного співробітництва з цих питань;
 вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення
інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії
комп’ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також
правоохоронної діяльності в інформаційній сфері;
 розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного
зв’язку як сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати
територіально розподілені інформаційні системи, в яких обробляється
конфіденційна інформація.
Вирішення проблеми інформаційної безпеки на рівні держави має
здійснюватися за допомогою:
 законодавчих, нормативно-правових та нормативних актів щодо
інформаційної безпеки;
 міжнародними стандартами ISO;
 власними розробками.
Законодавчий рівень протидії загрозам є найважливішим для
забезпечення інформаційної безпеки. Розробка та прийняття законодавчих
актів покликані створити умови для безпечного використання інформаційнокомунікаційних технологій, доступу до інформації, захисту інформації від
несанкціонованого доступу та витоку технічними каналами. Також на
законодавчому рівні має бути вирішено питання захисту громадян,
суспільства і держави від неправдивої інформації, реалізації технічних та
інших складових інформаційної безпеки.
Актуальний список нормативних документів важливих законодавчих
актів, нормативно-правових актів (НПА) та нормативних актів щодо
інформаційної безпеки в Україні з актуальними змінами можна знайти на
сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
у розділі нормативно-правової бази.
Безпекова складова стосується чи не кожного з основних напрямів
державної інформаційної політики України, що визначені Законом України
«Про інформацію».
Найбільш практичним з точки зору використання технології
інформаційної безпеки в системах е-урядування є Закон України «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [3], який регулює
відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системах. У цьому законі визначено
об’єкти захисту в системі та суб’єкти відносин, порядок доступу до
інформації в системі, відносини між володільцем інформації, власником
інформаційно-телекомунікаційної системи та користувачами, умови обробки
та забезпечення захисту інформації в системі, повноваження державних
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органів та відповідальність за порушення законодавства, міжнародні
договори та прикінцеві положення.
У 2016 році Рада національної безпеки і оборони України схвалила
проєкт Стратегії кібербезпеки України, де розкрито загальні положення,
загрози кібербезпеці, національну систему кібербезпеки, пріоритети та
напрями забезпечення кібербезпеки України, прикінцеві положення.
Метою Стратегії кібербезпеки України є створення умов для безпечного
функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи,
суспільства і держави.
Особливу увагу у проєкті зазначено на проблемах необхідності розвитку
та безпеки кіберпростору, запровадження електронного урядування,
гарантування безпеки й сталого функціонування електронних комунікацій та
державних електронних інформаційних ресурсів.
До основних пріоритетів та напрямів забезпечення кібербезпеки України
у Стратегії кібербезпеки України належать:
 розвиток безпечного, стабільного і надійного кіберпростору;
 кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та
інформаційної інфраструктури та критичної інфраструктури;
 розвиток потенціалу сектору безпеки та оборони у сфері забезпечення
кібербезпеки;
 боротьба з кіберзлочинністю.
Визначення протидії загрозам безпеки в інформаційних системах
становить комплексну проблему, для вирішення якої необхідно поєднання
заходів на законодавчому, адміністративному, процедурному і програмнотехнічного рівнів інформаційної безпеки.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Бабюк Аліна
Науковий керівник: Нікітішин А.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Якість системи оподаткування проявляється через її ефективність.
Механізм забезпечення ефективності оподаткування повинен формуватися
виходячи зі стану економіки, якості життя населення і поставлених
суспільних завдань.
За своєю суттю сама податкова система, яка надається в теорії у вигляді
сукупності істотних умов оподаткування, є статичною, в той час як завдання
оцінки ступеня її дії на економічний розвиток відноситься до класу
динамічних задач. Ефективність податкового регулювання передбачає
стимулювання економічного зростання, розвиток продуктивних сил в
економіці, підвищення добробуту населення, скорочення тіньових оборотів
суб'єктів господарювання, підвищення податкової культури, що призведе до
збільшення податкових доходів [2, с. 193].
Питання оподаткування досліджували такі науковці, як І. Алексєєв,
Ю. Іванова, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, А. Аронов, В. Базилевич,
В. Вишневський, В. Калюжний, В. Копич, Д. Липницький, М. Пасічний,
А. Соколовська, І. Чугунов та інші.
В даний час існують різні методи оцінки ефективності податкової
політики. Виділимо чотири основні методи:
- метод на основі дотримання принципів побудови податкової системи;
- метод експертних оцінок;
- метод на основі коефіцієнта податкової лояльності;
- метод на основі оцінки податкового тягаря.
Створюючи податкову модель економіки країни, важливо визначити її
базову основу в вигляді принципів оподаткування [3, 4]. Стосовно до
оподаткування принципами слід вважати базові категорії, що існують у
податковій сфері та дозволяють проявити зміст податкового механізму в
економіці. Податкова система, побудована і функціонує на основі класичних
принципів, здатна бути потужним стимулом зростання ефективності
виробництва і забезпечення добробуту громадян. В основу методу побудови
ефективної моделі податкової системи, здатної регулювати ринкове
середовище і сприяє економічному зростанню, можуть бути покладені
основні економічні принципи оподаткування [1, с. 673].
145

Метод експертних оцінок – метод прогнозування, заснований на
досягненні згоди групою експертів. Основна ідея цього методу полягає в
побудові раціональної процедури інтуїтивно-логічного мислення в поєднанні
з кількісними методами оцінки та обробки одержуваних результатів. Суть
методу експертних оцінок полягає в тому, що в основу результату
закладається думка спеціаліста або колективу фахівців, основа на
професійному, науковому і практичному досвіді.
Експертна оцінка колективом фахівців проходить ряд етапів:
- розробка оцінюваних об'єктів і формування списку експертів;
- проведення анкетування експертів в цілях отримання сукупності
індивідуальної експертних оцінок об'єктів за певними критеріями;
- проведення перевірки думок експертів на суперечливість, проведення
повторного анкетування після доведення до експертів отриманих результатів
з метою усунення суперечливості оцінок;
- усереднення отриманих оцінок методом середньої арифметичної;
- перевірка узгодженості думок експертів.
Недоліком методу експертних оцінок є те, що думка експерта може мати
суб'єктивний характер і бути не зовсім вірним.
Методика оцінки ефективності податкової політики на основі
коефіцієнта податкової лояльності, за допомогою якого визначається
чисельна оцінка економічного ефекту, дозволяє оцінити наявний рівень
соціально економічного розвитку країни та регіонів і перспективи розвитку.
Основними недоліками методу оцінки ефективності податкової політики із
застосуванням коефіцієнта податкової лояльності є трудомісткість
розрахунків і велика кількість вихідної необхідної інформації, що ускладнює
застосування цього коефіцієнта для вирішення завдань оперативної оцінки
стану податкової системи. Однак необхідно відзначити високий рівень
точності і економічної адекватності одержуваних оцінок при використанні
даного методу.
Метод на основі оцінки податкового тягаря відображає кількісну і якісну
характеристику взаємозв'язку суспільства і держави, яка встановлюється
через систему податків і громадськості благ, що фінансуються з бюджету.
Податковий тягар - міра, ступінь, рівень економічних обмежень,
створюваних відрахуванням коштів на сплату податків, відволіканням їх від
інших можливих напрямків використання. Податковий тягар як фінансове
поняття характеризує у відносній формі ту частина вартості виробленого
суспільного продукту (доданої вартості), яка розподіляється в дохід держави
за допомогою механізмів оподаткування.
Податковий тягар як ціновий показник, що обчислюється на
формалізованій основі (за прийнятою методикою), характеризує податкове
навантаження на джерело сплати податків. Зокрема, приймаються результати
економічної діяльності, синтезують в собі різні види доходів суб'єктів
оподаткування.
Дана методика дозволяє достатньо точно оцінити ефективність
податкової політики за результатами розподілу податкового навантаження і її
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впливу на господарюючі суб'єкти. Розрахунки, необхідні для цього,
включають статистичні дані й не являються складними. Недоліком є
відсутність в податковому законодавстві методики розрахунку податкового
навантаження, а також рівноцінних параметрів податкового тягаря в державі.
Незважаючи на різноманіття методів оцінки ефективності податкової
політики, не існує єдиної загальноприйнятої найбільш ефективної методики,
яка могла б підійти для будь-якого наукового дослідження. У кожної групи
методів є свої плюси та мінуси, які повинні враховуватися при виборі
використовуваного методу.
Таким чином, найбільш простими в застосуванні є методи на основі
експертних оцінок і дотримання принципів побудови податкової системи.
Однак, вони є менш точними і мають найбільшу ймовірність помилок.
Точним і складним виступає метод з використанням коефіцієнта податкової
лояльності. Метод на основі показника податкового тягаря є оптимальним і
дозволяє, на мою думку, дати найбільш повну оцінку ефективності
податкової політики.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах кризи державних фінансів і постійного дефіциту
фінансових ресурсів надзвичайно важливого значення набуває повна і
об'єктивна оцінка стану та ефективності фінансового забезпечення
соціального захисту населення. У світовій і українській практиці
використовується значна кількість різних показників та індикаторів, що
характеризують стан і розвиток систем соціального захисту населення [1].
Найбільш поширеними, наприклад, є індикатори людського розвитку (ІЛР),
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що розраховуються ООН з 1990 року. Розрахунки індексу людського
розвитку для України були вперше включені до глобального звіту з
людського розвитку в 1993 році, а в 1995 році був вперше опублікований
національний звіт про людський розвиток[2, с. 32].
Слід зазначити, що ІЛР - це загальний показник, що охоплює параметри
(екологічну стійкість, гендерна нерівність, показники прав і свобод людини,
безпека людини), які значно виходять за межі соціального захисту населення.
Показники людського розвитку, хоча і можуть використовуватися для оцінки
загального стану і розвитку існуючої в державі системи соціального захисту,
однак не відображають її як окремий громадський інститут. Внаслідок цього,
як слушно зауважують науковці, відбувається формування різноманітних
критеріїв оцінки соціального захисту, які детерміновані соціокультурними
традиціями, особливостями різних товариств і розвитком наукових знань і
практичного досвіду.
При цьому загальним показником ефективності соціального захисту
виступають такі категорії, як якість життя, рівень життя або рівень
добробуту. Тому для аналізу стану соціального захисту і визначення рівня
названі вчені використовують цілий ряд соціальних стандартів,
універсальних в ЄС: 1) показник очікуваної тривалості життя при народженні
(від мінімального показника в 25 років до максимального - 85 років); 2)
показник грамотності дорослого населення (на рівні 100%); 3) середня
тривалість навчання (не менше 15 років); 4) реальний валовий внутрішній
продукт (ВВП) на душу населення; 5) сумарний коефіцієнт народжуваності;
6) коефіцієнт старіння населення (не більше 7%); 7) частка населення, що
проживає за межею бідності (не більше 10%);8) співвідношення мінімальної і
середньої заробітної плати, що не перевищує 1: 3; і т.д. Так, наприклад, деякі
дослідники пропонують використовувати інтегральний показник рівня
соціального захисту економічно активного населення України, що
складається з показників, що характеризують рівень доходу, зайнятості, умов
праці та трудового потенціалу. Проте у цій методиці відсутні показники, які
б характеризували ефективність тих соціальних програм, які спрямовані на
отримання ряду позитивних результатів (зменшення рівня безробіття,
збільшення розміру доходу і т.д.) і які безпосередньо впливають на кінцевий
результат [2, с. 33].
Основний недолік зазначених підходів ми бачимо в тому, що при
обґрунтуванні показників визначення ефективності системи соціального
захисту або окремих його елементів вчені використовують різні критерії.
Незважаючи на значну кількість існуючих українських і зарубіжних підходів
до оцінки стану та ефективності соціального захисту, слід констатувати, що
вони є розрізненими і висвітлюють лише окремі елементи. Такий стан речей
деякі вчені пояснюють тим, що проблема визначення ефективності системи
соціального захисту та її окремих елементів є однією з найбільш складних в
економічній науці внаслідок багатогранності соціальної політики та програм,
її реалізації. Оскільки соціально-економічні умови постійно змінюються,
методологія оцінки фінансового забезпечення соціального захисту повинна
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відповідати реаліям і враховувати постійний вплив значної кількості
ендогенних і екзогенних факторів (демографічні та економічні зміни,
соціально-культурні традиції та ін.). У методологічної практиці не існує
єдиного і постійного підходу до оцінки фінансового забезпечення
соціального захисту та його ефективності; при цьому використовуються
різноманітні індикатори та показники, які відрізняються між собою
принципами формування і розрахунку.
Побудова та впровадження індикатора здійснюється в декілька етапів.
На I етапі визначаються ті аспекти фінансового забезпечення соціального
захисту населення, які підлягають вимірюванню. Особливо важливим кроком
тут є наявність необхідних даних для обчислення індикатора. Вони можуть
бути отримані з різних джерел інформації, заснованих на первинної
документації; спеціально розроблених і впроваджених форм звітності та баз
даних і ін.
На II етапі виявляється мета індикатора. Різноманітність соціальних
програм вимагає використання цілого ряду показників, тому кожен індикатор
повинен мати чітку мету застосування. Не менш важливою складовою при
впровадженні індикатора є його вимір і класифікація. Є багато
загальновживаних способів вимірювання, які можуть відображати різні
аспекти соціального захисту. Наприклад, рівень бідності може бути
виміряний деталізованим обстеженням харчування на основі визначення його
енергетичної цінності і структури або за допомогою визначення середнього
доходу особи в порівнянні з базовими соціальними стандартами. Чітка
класифікація індикаторів потрібна для подальшого успішного його
використання при їх аналізі і зіставленні з іншими аналогічними
індикаторами. Науковцями була запропонована наступна класифікація
індикаторів фінансового забезпечення соціального захисту та оцінки його
ефективності: по оцінюваним складовими: індикатори витрат, продукту,
ефективності та якості; по етапах оцінки: проміжні та кінцеві індикатори;
останні в свою чергу діляться на індикатори результату і індикатори впливу;
за принципами охоплення: на рівні соціального захисту в цілому, на рівні
окремих форм соціального захисту (соціальне страхування, соціальне
забезпечення і соціальна допомога) і на рівні окремих соціальних програм[3,
с. 94]. Розрахунок індикатора передбачає ретельний підбір даних і їх
систематизацію, беручи до уваги способи вимірювання та отримання
необхідної інформації. Крім того, використання того чи іншого індикатора
виправдано при невисоких витратах його обчислення. У той же час слід
пам'ятати, що використання низьковитратних індикаторів може позначатися
на точності і достовірності отриманих даних. Після розрахунку індикатора
проводиться аналіз отриманих даних на основі певних критеріїв. При цьому
завжди існує мінімальний обов'язковий рівень, нижче якого показник не
може опускатися (зокрема, розмір мінімальної заробітної плати не може бути
меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатного населення). На
достовірність індикатора також впливає точність вимірювання. Наприклад,
вимір доходу людини в гривнях і копійках, а не в тисячах гривнях,
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забезпечує більш точну оцінку. Цілі індикаторів: - забезпечення повноти
фінансування соціальних програм; - оптимізація джерел фінансових ресурсів;
- підвищення ефективності використання фінансових ресурсів соціального
захисту населення; - підвищення якості соціальних послуг
Таким чином, індикатори дозволяють ранжувати соціальні програми по
пріоритетності, з огляду на важливість мети програми, кількість необхідних
ресурсів для її досягнення і ефективність на одиницю результативного
показника [1]. При цьому оцінку кожної соціальної програми можна
проводити не тільки в порівнянні з іншими, але і аналогічними в інших
регіонах країни. Це допускає визначення специфічних проблем кожного
регіону, які впливають на ефективність фінансування соціальних заходів.
Такий підхід дає можливість не тільки оцінити сучасний стан і визначити
основні напрями вдосконалення фінансування, а й оптимізувати існуючу
систему соціальних послуг.
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РОЗВИТОК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розрахунково-платіжна система є системою проведення перекладів
грошових коштів (платежів) між банками та іншими кредитно фінансовими
інститутами, що представляють собою самостійні компанії або угоди між
членами. в економічній літературі, особливо розвинених країн. Поняття
«Платіжні системи» і «платіжний оборот» нерозривно пов'язані. Основна
відмінність між визначеннями, полягає в тому, що зарубіжні економісти
пов'язують поняття «платіжний оборот» з міжбанківськими операціями, а
вітчизняні - з функціонуванням грошей як засіб платежу [1]. Пропоновані
вченими визначення змісту міжбанківських розрахунків кореспондуються зі
спеціалізацією їх досліджень, зокрема акцентують технологічну сторону
питання спосіб здійснення розрахунків, або аналіз причинних зв'язків
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процесу визначення мети міжбанківських розрахунків необхідність
задоволення потреб клієнтів.
З точки зору дослідження, в умовах глобалізації всіх економічних
відносин зміст міжбанківських розрахунків має відображати суб'єкт
відносин, об'єкт, спосіб здійснення взаємодії і причину для його здійснення.
Таким чином, міжбанківські розрахунки являють собою сукупність
безготівкових розрахунків між кредитними організаціями, здійснюваними з
метою задоволення потреб клієнтів і виконання їх власних зобов'язань перед
іншими організаціями, які, в свою чергу, проводяться через мережу
міжбанківських
кореспондентських
рахунків
та
спеціалізованих
розрахункових установ [3].
Окремі питання формування, функціонування і розвитку платіжних
систем висвітлені в роботах вітчизняних вчених і спеціалістів: C.B. Ануріева,
М.П. Березиной, І.Т. Калабанова, Г.Н. Бєлоглазова, , Е.Ф. Жукова,
Ю.С. Крупнова, В.Ю. Копитіна, C.B. Крохмалем, Е.М. Шабаліна та ін.,
А також зарубіжних авторів: Д.Ван Хузаа, Б.Д. Саммерса, Р.Л.Міллера і ін.
Однак при всьому різноманітті теоретичних і науково-практичної робіт в
області міжбанківської розрахунково-платіжної системи відзначається
недостатня кількість сучасних досліджень. Недостатня розробленість
проблем економічної ефективності та безпеки міжбанківської розрахунковоплатіжної системи
Методика оцінки ефективності способів здійснення міжбанківських
розрахунків, що дозволяє визначити ефективність найбільш поширених
способів проведення міжбанківських розрахунків. При оцінці ефективності
здійснення міжбанківських розрахунків комерційним банком доцільно
розрізняти ефективність комерційних платежів, що здійснюються за
дорученням клієнта і власних міжбанківських переказів банку. Здійснення
міжбанківських розрахунків для виконання клієнтських доручень в першу
чергу має комерційну основу і, отже, націлене на отримання прибутку, в той
час як міжбанківські розрахунки самого банку можуть не мати яскраво
вираженою вартісної орієнтації [2]. Спосіб міжбанківських розрахунків
вибирає банк, при цьому слід враховувати наступні фактори:
- швидкість здійснення платежу;
- вартість платежу;
- маршрут платежу.
При розрахунку економічного ефекту від здійснення міжбанківських
розрахунків слід враховувати дохід, отриманий банком від клієнта, по
дорученням якого здійснювався платіж, власні витрати банку на виконання
платежу, витрати на утримання обладнання, що використовується при
здійсненні міжбанківських платежів, витрати на оплату праці співробітників,
виконуючих платежі, збиток від несвоєчасного виконання платежу. Процес
формування нових платіжних систем і вдосконалення міжбанківських
розрахунків виявив проблеми управління ризиками при їх здійсненні.
Особливо актуальне це питання при впровадженні системи розрахунків в
режимі реального часу. Подібна система вимагає наявності великого обсягу
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внутрішньо денної ліквідності і, як наслідок, ефективного механізму
управління ризиками.
Проведене дослідження дозволило виділити дві групи ризиків,
пов'язаних з здійсненням міжбанківських розрахунків, до яких відносяться:
1.Ризик, що виникає безпосередньо в процесі міжбанківських
розрахунків ризик легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
2. Ризики, властиві діяльності банку в цілому, але рівень яких може
підвищуватися при здійсненні міжбанківських розрахунків:
- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- операційний ризик.
У сучасному фінансовому світі, в умовах глобальних фінансових потоків
і легкості здійснення будь-яких платежів, ризик здійснення платежу,
спрямованого на «відмивання брудних грошей», є вкрай високим. Основний
проблемою при виявленні таких платежів для великих банків є істотний потік
платежів, здійснюваний щодня, і автоматизована система розрахунків. Це
призводить до того, що виконавець не обробляє кожне платіжне доручення і
не має можливості виявити підозрілі. Безумовно, автоматизовані системи
розрахунків мають певні параметри, задані таким чином, щоб виявити
підозрілі операції, що трохи знижує цей ризик, але сучасна практика не має
інтелектуальних систем визначення мети платежу, що не дозволяє усунути
цей ризик повністю [1]. Друга виділена група, складається з ризиків,
притаманне банківської діяльності в цілому, однак здійснення
міжбанківських розрахунків може підвищувати рівень кожного з них.
Кредитний ризик має на увазі, що одна зі сторін в системі не зможе
повністю виконати свої фінансові зобов'язання в певний момент часу. Маючи
не виконані іншим банком платіжні зобов'язання або кошти на
кореспондентських рахунках в інших банках, банк постійно схильний до
кредитного ризику. В даний час одним з найбільш ефективних способів
управління кредитним ризиком при здійсненні міжбанківських розрахунків є
встановлення лімітів на кожного учасника платіжної системи, а також
визначення порядку та бази моніторингу кредитних ризиків і регулярна
актуалізація лімітів. Важливим моментом контролю за кредитним ризиком є
те, що учасники платіжної системи повинні здійснювати постійний контроль
за фактичними втратами від кредитного ризику і проводити своєчасний
аналіз діючих лімітів для прийняття своєчасних заходів щодо зниження
кредитного ризику [3]. Наступним за значимістю є ризик ліквідності, так як
безперебійне функціонування платіжної системи та ефективне здійснення
платежів неможливо без ефективного механізму управління ліквідністю.
Якщо банк не володіє достатньою ліквідністю для плавного проходження
грошових потоків протягом операційного дня або якщо наявна ліквідність
розподілена неефективно, результатом може стати черга платежів, що
виражається спочатку у втраті платоспроможності, а потім, коли банк або
платіжна система є системно значущими, до порушень функціонування
фінансового ринку як в межах країни, так і за кордоном. Наступний
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значимий для міжбанківських розрахунків, це операційний ризик, заснований
на тому, що технічні неполадки, операційні помилки і т.п. викличуть
кредитний або ліквідний ризик. При здійсненні розрахунків операційний
ризик пов'язаний, в першу чергу, з людським фактором і перебоями і
несправностями в функціонуванні комп'ютерних систем і програмного
забезпечення. Таким чином, основними методами запобігання операційного
ризику повинні стати заходи і регламенти контролю за діяльністю
співробітників, причетних до виконання міжбанківських розрахунків.
Отже, сучасна системи міжбанківських розрахунків є ефективним
способом модернізації і підвищення конкурентоспроможності національної
платіжної системи. У зв'язку з цим слід розвивати конкуренцію на ринку
розрахункових послуг, розробляти нові технології міжбанківських
розрахунків, спрямовані на зниження вартості платежу і трудовитрат,
збільшення швидкості його здійснення при одночасному забезпеченні
високої надійності системи платежів.
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ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
В умовах ринкової економіки пріоритетним завданням податкової
системи є забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до
бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня.
Провідні позиції в структурі податкових надходжень багатьох країн
світу, зокрема, і України, належать податку на доходи фізичних осіб, який
являє собою загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних
осіб (громадян – резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з джерел
їх походження в Укрaїні ( та за її межами для резидентів).
Теoретичним підґрунтям дoслідження пoдатку з дохoдів фізичних oсіб у
системі формування дохoдів є наукові здoбутки, зoкрема, таких вчених та
дoслідників, як В. Андрущенко, О. Василика, В. Загорський, І. Лукінов,
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С. Огородник, В. Павленко, А. Соколовський, Л. Чижевська, В. Федосов,
Т. Яроцька та ін.
База оподатковування і відповідно сума податкового надходження
залежать від циклічності коливань економіки, а також розвитку регіонів. До
цього потрібно додати і те, що податок на доходи фізичних осіб є одним з
ефективних «убудованих стабілізаторів» економічного циклу, оскільки
специфіка його бази оподатковування сприяє тому, що він плaвно реагує на
швидкі економічні підйоми і спади. Саме тому він є одним з економічних
важелів держави, за допомогою якого здійснюється вирішення таких
складних завдань, як забезпечення достатніх надходжень до бюджетів усіх
рівнів; регулювання рівня доходів та, відповідно, структури особистого
споживання і заощаджень громадян; стимулювання раціонального
використання одержаних доходів.
Побудова адаптованої до умов кожної держави системи оподаткування
доходів фізичних осіб має важливе значення, адже вона є однією з найбільш
пріоритетних і впливових у плані наповнення бюджету, а група платників
податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку) є найчисельнішою.
Вітчизняна система оподаткування доходів фізичних осіб за роки
незалежності зазнала суттєвих змін, внаслідок чого сьогодні, за багатьма
загальними ознаками, вона в цілому відповідає аналогічним системам
провідних країн світу, проте, незважаючи на це, існує ряд проблем, серед
яких можна назвати такі як [1]:
- недостатність фінансових ресурсів у місцевих бюджетах;
- подвійне оподаткування при виплаті доходів суб’єктам
підприємницької діяльності – фізичним особам;
- відсутність механізмів ефективного впровадження в життя усіх
законодавчо передбачених положень;
- нерівномірність розподілу податкових надходжень по різних регіонах,
оскільки рівень доходу залежить від рівня розвитку промислового
виробництва в регіоні;
- імовірність заниження платниками податку, особливо підприємцями,
оподатковуваного доходу і ухилення від сплати податку.
Оскільки, система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні є
недосконалою то вона потребує поступового та послідовного реформування.
З метою створення такої системи, елементи якої б відповідали сучасним
принципам оподаткування, визначеним цілям економічної політики, світовим
тенденціям та будувалися з урахуванням існуючих соціально-економічних
умов.
Саме тому можна виділити основні заходи для удосконалення
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, а саме [2, 3]:
- удосконалення податкового законодавства та звітності шляхом їх
спрощеного та зрозумілого викладення для платників податку, що дасть
змогу підвищити ефективність податкового контролю для подолання
зловживань щодо ухилення від сплати податків;
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- забезпечення зростання доходів фізичних осіб, створення робочих
місць, збільшення інвестицій в економіку, що в свою чергу збільшить
надходження до бюджету;
- запровадження прогресивних ставок оподаткування доходів фізичних
осіб, що, в свою чергу, дасть змогу підтримати не лише малозабезпечені
верстви населення, але й зумовить розвиток середнього класу в Україні;
- встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів фізичних осіб на
рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи;
- вдосконалення пільгової політику з податку на доходи фізичних осіб;
- введення заходів з підвищення ефективності податкового контролю
для подолання зловживань щодо ухилення від сплати податків;
- легалізація доходів населення від тіньової економічної діяльності;
- впровадження заходів щодо підвищення податкової культури та
податкової дисципліни платників податків, адже кожен громадянин України
має усвідомлювати, що сплата податку поєднує в собі обов’язок перед
країною та можливість стимулювання і регулювання державою розподілу
коштів між платниками податків та потребами держави.
Можна дійти висновку, що реалізація на практиці цих заходів, які
спрямовані на постійне і поступове вирішення накопичених проблем та
покращення ситуації, стане запорукою підвищення довіри до державних
інституцій, відновлення принципу справедливості, сприятиме виведенню з
тіні доходів, зменшенню податкового тягаря й конфліктності між платниками
податків і контролюючими органами та покращенню податкової дисципліни.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Інвестиційнa діяльність відіграє значну роль в aктивізації економічних
процесів будь-якої країни, зокрема, і України, оскільки завдяки залученим
інвестиціям відбувaється розвиток виробництвa, збільшується кількість
робочих місць, підвищується рівень життя населення, модернізується
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обладнaння
на
діючих
підприємствaх,
підвищується
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку та
розвивaється інфрaструктура. Саме тому одним зі стратегічних завдань
України на дaний момент є створення сприятливого клімaту для здійснення
інвестиційної діяльності [1].
Інвестиційний клімaт держави – це сукупність різного роду фaкторів
впливу (політичних, соціально-економічних, фінансових, географічних
соціально-культурних і організаційно-правових), які притаманні певній
країні (регіону, гaлузі) і визначають рівень її привабливості для вітчизняних
та іноземних інвесторів. До основних параметрів, що визначають
інвестиційний клімат в країні, відносяться політична і соціальна стабільність,
фундаментальні основи правової системи, стан економіки, система прийому
іноземного капіталу, зокрема, режим оподаткування, величина митних зборів
і акцизів, порядок реєстрації підприємств з іноземною участю.
Загалом, Україна має значний інвестиційний потенціaл, а зокрема: є
одним із найбільших потенційно містких ринків в Європі; володіє багатими
природними ресурсами; має високий рівень нaуково-дослідних розробок у
багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал;
володіє значним сільськогосподарським потенціалом (вигідне географічне
розташування, сприятливий клімат, родючі ґрунти). Окрім того,
привабливість української економіки для іноземних інвесторів ґрунтується на
наявності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили [2].Проте, попри
реформи, що були здійснені протягом останніх років, в Україні ще не
сформувався стійкий привабливий інвестиційний клімат та відсутні міцні
зовнішньоекономічні зв’язки на міжнародних ринках. Саме тому,
незважаючи на ряд потенційних переваг, все ж таки на даному етапі
перевaжають фактори, що формують несприятливий та ризиковий
інвестиційний клімaт країни та гальмують надходження інвестиційних
ресурсів у національну економіку. До них відносяться: наявність суттєвих
ризиків на валютному ринку; складне становище банківської системи країни;
обмеженість доступу до фінансових ресурсів; недосконала нормативна база з
питань захисту законодавчих прав та інтересів інвесторів; зниження
міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств, низька
якість продукції, яка не відповідає європейським стандартам; низький рівень
ділової і професійної кваліфікації підприємців; нестабільнa політична
ситуація в Україні; нерозвинена виробнича та соціальна інфрaструктура;
наявність корупційних схем; девaльвація національної валюти; відсутність
діючої системи страхування інвестицій; надмірна монополізація економіки;
нaявність військових дій тощо [3]. Основна причина наявності цих факторів –
відсутність чіткої державної політики щодо економічного розвитку взагалі, і
залучення інвестицій (як іноземних, так і внутрішніх) зокрема.
На сьогоднішній день іноземні інвестиції – це найбільш необхідна та
актуальна форма капіталовкладень для країн з економікою, що розвивається,
адже вони дають можливість реалізувати масштабні проекти. Крім того в
країну, в яку залучаються такі інвестиції, поступово впроваджують нові
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технології, нові моделі корпоративного управління та інший сучасний
практичний досвід. Спирaючись на інвестиційний потенціал України , можна
припустити що вона має великі перспективи із залучення іноземних
інвесторів у національну економіку, проте задля цього потрібно покращити
інвестиційний клімат. Збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій це,
в першу чергу, розвиток виробництва, підвищення рівня життя населення,
збільшення кількості робочих місць, обмін досвідом, передача передових
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
світовому ринку.
Для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно провести
ряд дій, які комплексно впливaють на інвестиційне середовище в країні,
серед них варто виділити такі заходи [3, 4]:
- розробка та подання пропозицій у вищі органи державної влади
України щодо вдосконалення державного регулювання сфери іноземного
інвестування;
- удосконалення правової та нормативної бази держави, націлених на
створення і функціонування стабільної економіки;
- сприяння розвитку ефективної банківської системи, орієнтованої на
кредитування реального сектора економіки;
- здійснення пенсійної реформи та сприяння становленню інституту
недержавних пенсійних фондів;
- ведення політики, направленої на стійке зниження інфляції та
інфляційних очікувань;
- ведення дієвої боротьби з корупцією;
- підвищення ефективності інвестицій за рахунок зростання прозорості
ринкового середовища та роботи підприємств;
- створення рівних конкурентних умов для внутрішніх та іноземних
інвесторів;
- здійснення реструктуризації великих неефективних підприємств та
максимальне розширення сфери малого та середнього бізнесу;
- сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації участі
іноземних інвесторів у процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення
портфельних інвестицій.
Також можна перейняти досвід сусідніх країн, наприклад, Грузії, де для
інвесторів було створене так зване «єдине вікно», куди вони можуть
звернутися в будь-який момент для вирішення різноманітних проблем чи
отримання відповідей на власні питання. Будь-який позитивний та вдалий
досвід інших країн буде для України корисним.
Названі заходи не в змозі вирішити усіх проблем щодо залучення
інвестицій в економіку України, які накопичувались та посилювались
роками, але ці дії можна розглядати як перші кроки та основні напрями у
сфері вдосконалення інвестиційного клімату. Тобто вони повинні бути
направлені на постійне і поступове вирішення накопичених проблем та
покращення ситуації, а не на швидке подолання найпростіших негативних
явищ. Раціоналізація на всіх рівнях управління комплексу заходів,
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спрямованих на формування сприятливого інвестиційного клімату, дозволить
повною мірою використовувати накопичений раніше інвестиційний
потенціал народногосподарського комплексу країни, створить необхідні
передумови прискореного соціально-економічного зростання, як в
короткостроковій, так і в довгостроковій і стратегічній перспективі.
Отже, можна дійти висновку, що для формування сприятливого
інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи
щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, реформування фінансовокредитної системи, удосконалення правової та нормативної бази та інші
заходи направлені на збільшення обсягу інвестицій в економіку України,
забезпечить пришвидшення соціально-економічного розвитку країни та
пріоритетних галузей виробництва.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АКЦИЗНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Акцизне оподаткування в Україні – це система непрямих податків
(акцизів), яким обтяжують виробників ряду особливих товарів. Акцизи
бувають двох видів: специфічні і універсальні. Залежно від типу
відрізняється спосіб стягнення і розмір збору.
Специфічний акциз – це вид непрямого податку, для реалізації якого
встановлюється строгий перелік особливих товарів. Кожна група речей має
свою диференційовану ставку збору [1]. В Україні підакцизними товарами є:
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім
квасу «живого» бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше,
транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія [3].
Одна з основних особливостей специфічного акцизу полягає в тому, що
він встановлюється для території держави і не залежить від суб’єктів,
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іноземець або українець. Ввезення або вивезення – збір буде однаковим.
Специфічний акциз – це акцизний податок в Україні. Відповідно до
Податкового кодексу акцизний податок - непрямий податок на споживання
окремих видів товарів (продукції), визначені Податковим кодексом як
підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) [3].
Універсальний акциз виділяється усередненою універсальною ставкою
на всі групи товарів. Це допомагає прискорити процес розрахунку вартості і
перерахування суми в бюджет. Така система менш гнучка в питанні
ціноутворення і може негативно сприйматися ринком, якщо економіка
держави не на дуже високому рівні [1]. В Україні універсальною формою
акцизу є податок на додану вартість.
Враховуючи вищезазначене, структуру акцизного оподаткування в
Україні можна представити наступним чином (рис. 1).
Акцизне оподаткування має ряд классифікуючих особливостей, зокрема:
- ці податки стягуються незалежно від того, до чого призвела
підприємницька діяльність (чи отримав бізнесмен заробіток або тільки
збитки);
- це внутрішній тип податків, тому він спирається тільки на
законодавство України, інші держави не можуть впливати на його розмір і
порядок відрахування;
- акцизний податок виникає в момент реалізації продукції, якщо вона
буде вироблена, але простоїть на складі і ліквідується, тоді платити нікому
нічого не потрібно.
Зазначені особливості визначають значення та роль акцизного
оподаткування.
Структура акцизного оподаткування в Україні
Специфічний акциз

Універсальний акциз

Акцизний податок

Податок на додану вартість

акцизний податок з товарів, вироблених на
митній території України
акцизний податок з товарів, реалізованих
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
акцизний податок з товарів, які ввозяться на
митну територію України

Рисунок 1 – Структура акцизного оподаткування в Україні
* Джерело:побудовано автором на основі [1; 2; 3]
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Окрім цього, економічна сутність акцизного оподаткування
розкривається через функції, які воно виконує. Зокрема, до основних функцій
віднесемо регулюючу (економічну) функцію та фіскальну (рис. 2).
Економічна сутність акцизного
оподаткування
Економічна функції (регулююча)

Фіскальна функція

дозволяє контролювати оборот
і цінову політику

базою акцизного
оподаткування є максимальна
роздрібна ціна

дозволяє конкурувати з
імпотерами

при високих прибутках
компанії держава отримує
кошти у вигляді податку

дозволяє відстежувати потоки
товарів

Рисунок 2 – Економічна сутність акцизного оподаткування в Україні
* Джерело:розроблено автором
Акцизний податок дозволяє контролювати оборот і цінову політику,
наприклад, у випадку з тютюном, алкоголем і спиртом. Ціни на такі товари
повинні бути високими, щоб таким чином обмежити коло людей, які будуть
купувати ці предмети. Акциз дозволяє місцевим виробникам і державним
імпортерам конкурувати з імпортерами, наприклад, у випадку з
нафтопродуктами, газом, дизельним паливом. Завдяки акцизові ціни на ці
товари будуть триматися на середньому рівні, що не дозволить компаніям
маніпулювати високими цінами. Завдяки акцизному збору можна
відстежувати потік автомобілів, контролювати ситуації на дорогах,
перешкоджання нелегальному ввезенню авто та додаткових комплектуючих
до них. Окрім зазначених економічних функцій, високі ставки акцизного
податку забезпечують бюджетоутворювальні відрахування, які необхідні для
наповнення бюджету. Базою акцизного оподаткування вважається
максимальна роздрібна ціна товару. Відповідно до Податкового кодексу
максимальна роздрібна ціна – це та ціна, за яку імпортер або виробник
збирається продавати свій товар без знижок, акцій та інших особливих
пропозицій [2; 3]. Таким чином, по-перше, чим вищу ціну встановить
виробник чи імпортер, тим вищий акциз до них додасться. По-друге,
оскільки акциз розраховується від ціни, то навіть при високих прибутках
компаній держава не залишиться в стороні і отримає кошти, необхідні для
контролю над підакцизною сферою.
Таким чином, сутність акцизного податку полягає в тому, що ним
обкладаються товари, котрі є суспільно-шкідливим або надрентабельними.
Основним завданням побудови сучасної системи акцизного оподаткування є
визначення балансу між виконанням акцизним податком фіскальної функції,
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яка проявляється у формуванні доходної частини бюджету, та регулюючої,
адже саме акцизний податок є одним з найголовніших інструментів
обмеження споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Системний контроль акцизного оподаткування сприятиме захисту інтересів
споживачів та надходження коштів до бюджету.
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1. Акцизний податок в Україні: види акцизів, ставки, правила сплати. URL:
https://uristy.ua/articles/fiscal-law/aktsiznij-podatok-v-ukrayini/ (дата звернення
29.03.2020)
2. Акцизний податок. Державна фіскальна служба України: Офіційний
портал. URL: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/ (дата звернення
29.03.2020)
3. Податковий кодекс України: Документ 2755-VI. Дата оновлення від
02.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення
29.03.2020)
Гаврилюк Ольга
Науковий керівник: Демченко О.П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ – СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Податки є основною складовою наповненості бюджету України, а також
важливим інструментом державної фінансової політики. Вони виконують
фіскальну функцію і є основним джерелом покриття видатків держави. В
сучасних умовах оподаткування доходів фізичних осіб-суб’єктів
підприємницької діяльності поєднує фіскальну і соціальну функції шляхом
перерозподілу доходів між різними соціальними групами населення, що
обумовлює актуальність дослідження механізму оподаткування доходів
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.
Теоретичною основою дослідження стали нормативно-правові акти, що
визначають основи оподаткування доходів фізичних осіб-суб’єктів
підприємницької діяльності [1], електронні ресурси про ведення фінансової
та податкової звітності [2; 4; 5], праці вітчизняних науковців [3]. Громадянин
України, іноземець чи фізична особа без громадянства, має право займатися в
Україні підприємницькою діяльністю. Одночасно законодавчо визначена
можливість фізичним особам бути засновниками (власниками) підприємств,
установ або здійснювати підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи, відповідно за спрощеною або за загальною системою
оподаткування. Для цього платник повинен подати до Єдиного державного
реєстру заяву із зазначенням видів діяльності, якими він передбачає
займатися. Оподаткованим доходом фізичних осіб – підприємців, які
використовують загальну систему оподаткування, вважається чистий дохід,
що розраховується у вигляді різниці між валовим доходом (виручка у
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грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими
витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням валового доходу у
звітному періоді. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід
(прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),
операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені
податковим законодавством [1]. Базою оподаткування є загальний
оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню,
нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом
звітного податкового періоду.Cтавка податку становить 18 відсотків бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому
числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за
цивільно–правовими договорами [1].
Податки, які сплачує підприємець на загальній системі оподаткування,
можна умовно поділити на ті, які він сплачує з власних доходів, з доходів
найманих працівників та інших фізичних осіб, та решта податків, які він
зобов’язаний сплачувати в залежності від виду діяльності, який здійснює.
При цьому, на відміну від платників єдиного податку, жодних спеціальних
податкових пільг у такого підприємця немає [5].
Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які здійснюють
свою діяльність на загальній системі оподаткування, згідно податкового
законодавства зобов’язані сплачувати наступні податки та збори:
- податок з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО) – 18%;
- військовий збір – 1,5%;
- єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) – 22%.
Окрім ПДФО, підприємницькі доходи фізичної особи підприємця на
загальній системі оподаткування необхідно обкласти ще і військовим збором.
Об’єктом оподаткування є загальний річний оподатковуваний дохід, у який
включаються і доходи фізичних осіб – підприємців від здійснення нею
господарської діяльності [1; 5].Підприємці на загальній системі з чистого
доходу розраховують і сплачують також Єдиний соціальний внесок. Для
визначення його суми потрібно чистий дохід за кожен місяць помножити на
22% за кожен місяць, далі підсумується загальну сума за рік [4; 5]. За
необхідності сплачують також податок на додану вартість, акцизний податок,
податок на землю, податок на нерухомість, податки з найманих працівників
тощо. На загальній системі обов'язково реєструватися платником ПДВ, якщо
за останні 12 місяців виручка від діяльності перевищила 1 млн. грн. За
бажанням реєструються, якщо виручка менше. Акцизний податок
сплачується, якщо здійснюється торгівля алкоголем, цигарками, бензином та
іншими акцизними товарами. Податок на землю – якщо є у володінні
земельні ділянки та паї. Податок на нерухомість – якщо у володінні є
житлова та нежитлова нерухомість. Податки за найманих працівників
включають ПДФО, військовий збір, ЄСВ.
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Підприємства, установи, організації і фізичні особи – суб'єкти
підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів,
зобов'язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на
який припадає виплата надіслати до податкових органів за місцем
проживання громадян відомості, за встановленою Державною податковою
службою України формою, про виплачені суми доходів і суми утриманого з
них податку. Податкова декларація заповнюється платником податку
самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником
податку здійснювати таке заповнення. Річна декларація про доходи подається
підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного року. Тобто річну декларацію необхідно подати
не пізніше 9 лютого наступного року. Сплату податку необхідно здійснити
протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання
звітності, або протягом 60 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного року [1; 2].
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Податкова політика постійно перебуває у стані трансформації, що
дестабілізує розвиток підприємницької діяльності та погіршує інвестиційний
клімат. Нині вітчизняна система оподаткування суб’єктів підприємництва
вкотре зазнала суттєвих змін, що відповідним чином відобразилось на
діловій активності підприємців, а саме спричинило значне скорочення
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кількості працюючих, припинення діяльності або перехід підприємців у
«тіньовий» сегмент.
Податкова політика, як елемент системи державного регулювання
підприємництва, являє собою діяльність держави, що направлена на
створення умов для функціонування підприємництва шляхом використання
податкових важелів, для стимулювання або стримування розвитку
національного виробництва.
Нагальна необхідність дослідження впливу податкової політики на
розвиток підприємницької діяльності має надзвичайно важливе теоретичне та
практичне значення. Теоретичну основу дослідження податкової системи та
механізмів податкового регулювання в Україні становлять праці таких
вітчизняних дослідників як: О. Василика, А. Крисоватого, І. Лукінова,
П. Мельника, А. Соколовської, Л. Шаблистої, С. Юрія та ін.
Соціально-економічний розвиток України є об’єктом регуляторного
впливу податкової політики держави, чий фіскальний і стимулюючий
аспекти балансують залежно від поточного соціально-економічного стану та
суспільних потреб, в результаті чого проявляється її регуляторна функція [2].
На сьогодні, враховуючи те, що сучасна податкова система
характеризується внутрішньою неузгодженістю її складових (нестабільністю
законодавства, що її регулює; складністю, порушенням принципів соціальноекономічної справедливості та рівномірності), на «перший план» висувається
проблема її трансформації, позаяк всі ці негативні прояви перешкоджають
розвитку національної економіки. Складна економічна ситуація, що
супроводжується загостренням соціальних й екологічних проблем, вимагає
розроблення та запровадження нових стратегій розвитку для досягнення
соціальної справедливості в суспільстві та запровадження заходів, що
сприятимуть підвищенню мотивації суб’єктів господарювання для
використання ресурсозберігаючих та екологічно спрямованих технологій для
мінімізації шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. У
зв’язку з цим особливого значення набуває запровадження ефективної
фінансової політики, зокрема у податковій сфері, де одним з інструментів
регулювання соціально-економічного розвитку виступає податкова політика.
Подальший розвиток України як соціально орієнтованої держави
визначатиметься рівнем розвитку всіх державних інститутів, зокрема
податкової системи. Саме тому державна податкова політика повинна бути
узгодженою з пріоритетами соціально-економічного розвитку та
забезпечувати достатній обсяг сукупних податкових находжень до бюджетів
усіх рівнів.
Можна виділити наступні шляхи вдосконалення податкової політики в
системі формування дохідної частини Бюджету України:
‒ збільшення темпів зростання валового внутрішнього продукту шляхом
збільшення внутрішнього попиту (зростання ВВП призводить до розширення
виробництва, збільшення прибутків підприємств та організацій, збільшення
зайнятості, підвищення життєвого рівня населення, заробітної плати
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працівників зростання купівельної спроможності населення тощо, а отже і до
збільшення податкових надходжень);
‒ протидія розвитку тіньової економіки, створення рівних правових
вимог щодо оподаткування вітчизняних та іноземних підприємців –
платників податків;
‒ впровадження цивільно-правових методів державного контролю за
правильною і своєчасною сплатою податків фізичними і юридичними
особами;
‒ вжиття заходів до недопущення порушення бюджетного законодавства
[1, c. 12].
За результатами аналізу зарубіжного досвіду, в Україні необхідно
запровадити концепцію співвідношення між прямими та непрямими
податками, яка має встановлюватися залежно від обраних приорітетів
державної економічної політики: чи то курс на розширення внутрішнього
споживання чи то на розширення експорту. Непрямі податки, насамперед
ПДВ, можуть використовуватися як засіб, що у фіксальному плані компенсує
зменшення надходжень від прямих податків унаслідок зниження ставок
останніх, а в економічному – переносить податковий тягар із фонду
нагромадження в фонд споживання. Слід зазначити, що економічно
розвинені країни досить успішно запроваджують таку схему [3].
Отже, підсумовуючи вище наведені фактичні дані, робимо висновок, що
основною запорукою економічного відновлення України разом із
вдосконаленням податкової системи та оптимізацією фіскальної політики
держави мають стати паралельні процеси детінізації з подоланням проявів
корупції. Тому виконання запропонованих заходів в майбутньому сприятиме
збільшенню податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. У процесі
підвищення ефективності податкового механізму першочерговим є
спрощення та автоматизація податкового адміністрування. Саме вона
надасть дієвості податковому регулюванню, зменшить навантаження на
податковий менеджмент та підвищить цілеспрямованість податкового
контролю [4].
Також для підвищення податкових надходжень до Державного бюджету
України необхідно, удосконалювати чинну систему оподаткування, вносити
певні зміни щодо порядку справляння доходів та їх ефективного
використання. Одним з головних напрямків пошуку резервів забезпечення
стабільного надходження платежів і приросту доходів бюджету залишається
реалізація важливого принципу побудови бюджетних відносин розмежування
і закріплення податків, зборів і обов'язкових платежів за окремими ланками
(рівнями) бюджетної системи.
Отже, можна сказати, що лише за умови активізації реального сектора
економіки та створення в країні новоствореної вартості буде забезпечено
зростання податкових надходжень до Державного бюджету України.
Норми ПКУ та інших нормативно-правових актів мають бути узгоджені
між собою, а можливість скористатись спрощеною системою оподаткування
повинні мати за власним вибором і фізичні особи-підприємці, і юридичні
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особи, які належать до малого бізнесу. При цьому податкове навантаження
повинно мати тенденцію до зниження, що дозволить підприємцям
акумулювати фінансові ресурси і спрямовувати їх на розвиток власного
бізнесу. Це є важливою умовою розвитку, оскільки доступ до кредитних
ресурсів та державного фінансування є обмеженим та досить вибірковим.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Інвестиційна діяльність являє собою сукупність дій фізичних,
юридичних осіб та держави щодо здійснення інвестицій з метою отримання
прибутку. Ця діяльність, як і будь-яка інша, потребує регулювання з боку
держави, яке доповнює механізм її ринкового саморегулювання посилюючи
або послаблюючи вплив окремих факторів. Держава здійснює регулювання
умов інвестиційної діяльності, управління державними інвестиціями,
контроль за її суб'єктами, керуючись певними принципами[1]:
- послідовна децентралізація інвестиційного процесу;
- збільшення частки власних коштів суб´єктів господарювання у
фінансування інвестиційних проектів;
- зміна акцентів з централізованого інвестування виробничої сфери на
кредитування;
- виділення бюджетних коштів на реалізацію програм структурної
перебудови економіки;
- розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів;
- виділення інвестиційних ресурсів на конкурсній основі, страхування
інвестицій;
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- державний контроль за цільовим використанням централізованих
інвестицій.
При державному регулюванні розробляється відповідна нормативноправова база, відбувається ліцензування та сертифікація інвестиційної
діяльності, проходить державна експертиза проектів, вводяться податкові
пільги, проводяться антимонопольні заходи. Державну політику у сфері
інвестиційної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України: готує та подає
Верховній
Раді
України
пропозиції
щодо
пріоритетних
напрямів інвестиційної діяльності, здійснює заходи щодо реалізації
пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності, сприяє створенню
ефективної інфраструктури у сфері інвестиційної діяльності, готує та подає
Верховній Раді України як складову частину проекту закону про Державний
бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних
коштів
для
фінансової
підтримки
виконання
інвестиційної
проектів,затверджує положення про порядок державної реєстрації
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інвестиційних
проектів,інформує Верховну Раду України про виконання інвестиційних
проектів, що фінансувалися за кошти Державного бюджету України[2].
В українському законодавстві існує ряд законів та нормативів про
інвестиційну діяльність[3]:
- Конституція України - положення щодо забезпечення державою
соціальної орієнтації економіки України та гарантування захисту прав усіх
суб’єктів, у тому чисті права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної власності
(ст. 41), права громадянина на підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін.
- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - визначено
іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та
встановлює особливості, принципи та форми здійснення останньої;
- Закон України «Про інвестиційну діяльність» - щодо загальних засад
здійснення інвестиційної діяльності в Україні незалежно від її суб’єктів
- Закон України « Про інститути спільного інвестування» - Визначено
правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності
суб’єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, тощо;
Закон України « Про режим іноземного інвестування» - щодо державних
гарантій захисту іноземних інвестицій, державної реєстрації та контролю за
здійсненням інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями,
розгляду спорів тощо;
- Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок
державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора»;
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки
економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та
інвестиційних проектів»;
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- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання».
Законодавча база зазнає постійних змін, є недосконалою і це створює
певні проблеми для інвесторів, не сприяє надходженню інвестицій.
Держава здійснює податкове регулювання інвестиційної діяльності для
покращення умов інвестування. Таке регулювання забезпечує спрямування
інвестицій у пріоритетні сфери економіки шляхом встановлення податкових
ставок і пільг. Зменшення чи збільшення податкової ставки значно впливає
на інвестиційну діяльність суб'єктів. ЇЇ зменшення має позитивний вплив на
діяльність учасників інвестиційного процесу. Цей інструмент застосовується
в Україні, але на майбутнє його потрібно удосконалювати. Держава також
надає звільнення від сплати податку на певний строк, зменшує базу
оподаткування, уникає подвійного оподаткування. Створюються пільгові
умови для інвесторів, які здійснюють інвестиційну діяльність у важливі для
задоволення суспільних потреб напрями, насамперед у соціальній сфері, у
галузі освіти та науки, охорони здоров'я та навколишнього середовища,
охорони культурної спадщини.
До напрямів регулювання інвестиційної діяльності відносяться[1]:
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- контроль за законністю здійснення інвестиційної діяльності;
- забезпечення захисту інвестицій;
- установлення державних норм і стандартів;
- регулювання участі інвесторів у приватизації;
- впровадження антимонопольних заходів;
- державне фінансування, надання позик з бюджету;
- податкове регулювання;
- визначення пріоритетних сфер і галузей інвестування;
- визначення умов користування природними ресурсами.
Існують дві форми здійснення державного регулювання інвестиційної
діяльності: прямі і непрямі. До прямих належить прийняття нормативних
актів та законів, надання державою фінансової допомоги у вигляді субсидій,
субвенцій, бюджетних позик, забезпечення державного захисту інвестицій,
тощо. До непрямих форм належить бюджетно-податкова, грошово-кредитна
політика держави, регулювання фондового ринку.
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється за
допомогою економічних методів. Органи державної влади визначають
пріоритетні сфери інвестування, здійснюють бюджетне, податкове
регулювання,формують кредитну та амортизаційну політику, регулюють
грошовий ринок та ринок цінних паперів , формують вимоги до
інвестиційних проектів, забезпечують правовий захист інвестиційної
діяльності, здійснюють розвиток освіти і підготовку спеціалістів. У
результаті проведення цих заходів очікується покращення фінансових
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результатів учасників інвестиційного процесу, створення сприятливих умов
для формування додаткових інвестиційних ресурсів, забезпечення
ефективного економічного зростання та підвищення інвестиційної
активності.
Отже, інвестиційна діяльність повинна обов'язкового регулюватися
державою. За допомогою цього регулювання створюються сприятливі умови
для учасників інвестиційної діяльності, покращується інвестиційний клімат
країни, тощо. В Україні не достатньо розвинута законодавча база та
податкова система для того щоб органи влади могли здійснювати державне
регулювання на високому рівні. Для покращення ситуації потрібно
удосконалити нормативно-правове забезпечення, ввести корективи та
поправки до законів та постанов про інвестиційну діяльність, провести ряд
заходів, які будуть сприяти збільшенню частки власних джерел інвестування,
створити сприятливий інвестиційний клімат, щоб мати можливість залучити
більше іноземних інвестицій, забезпечити захист прав іноземних інвесторів,
запровадити систему страхування інвестицій, здійснення контролю
державними органами влади за цільовим використанням інвестицій, тощо. Ці
дії держави будуть сприяти покращенню інвестиційної діяльності в країні та
її розвитку в перспективі.
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Важливе місце у соціально-економічному розвитку адміністративнотериторіальних одиниць та надання населенню суспільних послуг займає
місцеве самоврядування. Для забезпечення делегованих державою та власних
повноважень на відповідному рівні органами місцевого самоврядування,
необхідне адекватне фінансове забезпечення, в якому головну роль
відіграють доходи місцевих бюджетів, які є основою стабільності та
надійності. Саме реформа децентралізації дала можливість суттєво наростити
дохідну частину місцевих бюджетів, адже їхня недостатність не дає змогу
ефективно виконувати покладені на органи місцевого самоврядування
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функції. Одним з найголовніших факторів, що забезпечує ефективне
функціонування усіх суб’єктів господарювання та формування дохідної
частини як державного, так і місцевого бюджетів є система оподаткування,
яка забезпечує виконання регулюючої, розподільчої функцій у соціальноекономічній сфері.
Місцеве оподаткування є складовою частиною податкової системи
держави і має відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, адже
є самостійним джерелом доходів місцевих бюджетів. Об’єднання податків у
систему передбачає можливість їх класифікації, що дозволяє краще з'ясувати
суть цієї категорії. За формою оподаткування податки поділяються на прямі і
непрямі. Вивчаючи прямі податки, можемо зазначити, що вони є
обов’язковими платежами, базою сплати яких є доходи або майно платників
податків. До прямих податків належать податок на прибуток (18 %), податок
на доходи фізичних осіб (18 %), екологічний податок, податок на майно (
включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не
більше 2 % МЗП), транспортний податок та плату за землю), рентна плата,
єдиний податок (включає чотири групи платників податків), збір за місця для
паркування транспортних засобів (0,03 – 0,15 % МЗП), туристичний збір (0,5
– 1 %) [3]. Особливістю прямих податків є те, що то слугують так званим
фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. В свою чергу,
вони не тільки є важливим джерелом бюджетних надходжень, а й
забезпечують регулювання багатьох факторів стабільності та розвитку
суспільства, а саме: інвестицій, нагромадженого капіталу, доходів громадян,
ділову активність, сукупне споживання та інше. В свою чергу, прямі податки
поділяють на дві групи: особисті та реальні. Відрізняються вони тільки
співвідношенням платника та об’єкта оподаткування. При особистому
оподаткуванні первинним є платник, і податки встановлюються персонально
для нього, а вторинним – об’єкт обкладання. До таких у світовій практиці
відносять податок з доходів фізичних осіб, майновий, на спадщину і
дарування.
При реальному оподаткуванні передбачається оподаткування майна за
зовнішніми ознаками, тобто первинним виступає об’єкт обкладання, а
вторинним – платник. До таких податків належать земельний, промисловий,
на грошовий капітал. Аналізуючи структуру податкових надходжень до
Зведеного бюджету України протягом п’яти років можна зазначити те, що
прямі податки займають меншу частку, проте в місцевих бюджетах навпаки
переважають прямі податки.
Найбільшу частку прямих податків у місцевих бюджетах України
займає: податок на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення
ринкової вартості, місцеві податки. Якщо порівняти 2018 і 2019 роки, то
частка даних податків суттєво не збільшилася лише на 1,55% і на 0,96% по
кожній категорії відповідно.
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Рисунок 1 – Структура податкових надходжень місцевих бюджетів за
2019 рік[1].
Податок на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення
ринкової вартості поділяють на податок та збір з доходів фізичних осіб
(94,18%) та податок на прибуток підприємств (5,82%).
Розглядаючи прямі податки місцевих бюджетів, окрему увагу хочеться
звернути саме на місцеві податки, що включають: податок на майно, збір за
місця паркування, туристичний збір і єдиний податок. В свою чергу, на
ефективність сплати місцевих податків і зборів впливає не тільки величина
граничних розмірів їх ставок, а й кількісні параметри бази оподаткування.
Саме сукупність усіх чинників дозволяє сформувати економічне середовище
місцевих податків та зборів. Якщо необхідно виявити проблеми чи дослідити
розвиток місцевого оподаткування, то доцільно використовувати
аналітичних показників, до таких систему можна віднести питому вагу
місцевих податків, їхню структуру і динаміку. Серед місцевих податків і
зборів найбільшу частку займають податки на майно, а саме 51,64% ( 37993,9
млн. грн.), порівняно з 2015 роком зросли на 57,9% ( на 21982,8 млн. грн.),
проте їх частка в даній структурі стала менша, адже в 2015 р. вона становила
59,2% (на 1,3% зменшилося порівняно з 2019 роком). Окрім податку на
майно, значну питому вагу також займає єдиний податок, адже його частка
дорівнює 47,94% ( 35270,2 млн. грн.), а в 2015 р. – 40,6% (10975,1 млн. грн.),
тобто надходження по даній категорії збільшилося в 2,2 рази ( на 24 295,1
млн. грн.). Туристичний збір порівняно з іншими податками займає незначну
частку – 0,27% (196,2 млн. грн.), в той час, коли у 2015 р. – 1,4%. Стосовно
збору за місця для паркування транспортних засобів, то даний збір становить
найменшу частку в структурі місцевих податків і зборів – 0,16% (114,9 млн.
грн.), а в 2015 р. – 0,2% (60,2 млн. грн), самі надходження збільшилися на
54,7 ( на 90%) [2,3].
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Отже, прямі податки місцеві відіграють важливу роль у системі
формування надходжень місцевих бюджетів. На основі проведеного аналізу
бачимо, що всю систему місцевого оподаткування необхідно
вдосконалювати. Зокрема для покращення прямого місцевого оподаткування
необхідно: чітко визначене законодавче забезпечення, зменшення тіньового
сектору, зробити рівномірний розподіл податкового тягаря, адже саме малота середньозабезпечені верстви населення приймають на себе основний
важіль оподаткування і створення міцної фінансово-економічної бази
місцевого самоврядування.
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Для кожної країни важливим є економічний ріст та піднесення
національної економіки, одним із визначальних факторів, що можуть це
забезпечити є інвестиційна діяльність. Інвестиції – це важливий засіб
забезпечення структурних зрушень у народному господарстві та економіці в
цілому, технічного прогресу, підвищення показників господарської
діяльності. Важливу роль відіграють саме іноземні інвестиції, адже зазвичай
коштів держави та вітчизняних підприємств недостатньо для того, щоб
економіка країни швидко та ефективно рухалась вперед та досягла значного
економічного росту.
Іноземні інвестиції мають такі переваги:
- вони є додатковим капіталом, який залучений у країну для
виробництва товарів та послуг;
- стимулюють розвиток нових програм та реалізацію їх проектів;
- впровадження в державу інноваційні технології та їх розвиток;
-застосування нових методів управління.
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В процесі економічного відтворення прямі іноземні інвестиції (ПІІ)
виконують багато важливих суспільних функцій, сприяючи певній
трансформації галузевої структури української економіки та притаманних їй
відносин власності. В Україні іноземні інвестиції є визначальною
передумовою розвитку національної економіки. Особливої гостроти
проблеми іноземного інвестування набувають саме зараз, коли українське
суспільство, а не лише національна економіка, опинилось у стані загострення
та поглиблення кризових явищ [1, с. 1080]. Позитивними результатами
залучення прямого іноземного капіталу в Україну можуть бути темпи
економічного росту ВВП за рахунок інтенсифікації процесів в сфері
національного господарства; зростання обсягів торгівлі обох країн;
заохочення експорту країни; збільшення продуктивності та технологічного
рівня українських підприємств; розширення асортименту та мережі збуту
товарів підприємства на іноземному ринку; вплив на розвиток конкурентного
середовища в українській економіці; підвищення міжнародного фінансового
рейтингу України [2]. Обсяг прямих іноземних інвестицій є одним з
показників, що характеризує ступінь інтеграції України у світове
співтовариство і залежить від привабливості об’єкта інвестування. Станом на
1 січня 2020 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, які були
внесені в Україну, становив $35809,6 млн. Найбільший потік інвестицій був
спрямований на підприємства промисловості – $11595,9 млн., оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів – $5662,5 млн. та у
сферу операцій з нерухомим майном.
Регіони-лідери в Україні, в які було найбільше залучено інвестицій у
2019 році: - м. Київ – $19344,3 млн., що становить 54,02% у загальному
обсязі прямих іноземних інвестицій;- Дніпропетровська область – $3797,6
млн, що становить – 10,6 %;- Київська область – $1645,3 млн., що займає –
4,6%.
Таблиця 1 – Основні країни-інвестори у 2019 р. [3]
Країна (інвестор)

Кіпр
Нідерланди
Велика Британія
Німеччина
Швейцарія

Обсяг залучених
інвестицій, млн. дол.
10368,9
8301,4
2060,6
1843,1
1714,5

Частка у загальному
обсязі прямих іноземних
інвестицій в %
28,96
23,18
5,75
5,15
4,79

До п’ятірки країн-інвесторів (табл. 1), на які припадає приблизно 73%
Загального обсягу прямих інвестицій є Кіпр, Нідерланди, Велика Британія,
Німеччина, Швейцарія. Суттєво зменшилися інвестиції з Австрії (у 2018 р. їх
частка становила 7,1%) і з Російської Федерації (у 2018 р. – 17,3%).
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Рисунок 1 – Прямі інвестиції протягом 2015-2019 років [3]
Аналізуючи дані, які зображенні на рис. 1, бачимо, що у 2015 році було
найбільше надходжень за 5 років. Протягом 2016-2018 рр. був спад прямих
інвестицій, якщо порівняти 2015 р. і 2018 р., то зменшення відбулося на
17,6% (на $6750,4 млн.). Проте у 2019 році відбулося збільшення
надходжень, порівняно з 2018 роком, на $4203,2 млн., тобто на 13,3%. Якщо
порівняти 2015 р. і 2019 р., то різниця між ними становить – $2547,2 млн.,
тобто у 2015 році було більше на 6,6%.Розглядаючи прямі інвестиції з
України, то вони мають низьку динаміку, протягом п’яти років вони йдуть на
спад. У 2015 році інвестицій було найбільше. Порівнявши 2015 р. і 2019 р.,
зменшення відбулося на 183,5 млн., тобто на 2,8%.
Отже, необхідно відзначити, що прямі іноземні інвестиції є одним з
визначальних фактів, що впливають на темп економічного зростання та
розвиток України в цілому, адже відбувається розвиток підприємств,
організацій, введення у виробництво інновацій та заміна зношеного
обладнання, підвищення якості виготовленої продукції, яка може вийти не
тільки на внутрішні, а й на світові ринки. В України є всі шанси на
збільшення прямих іноземних вкладень, проте необхідно вирішити проблеми
економічної та політичної нестабільності, що включає припинення конфлікту
на сході країни; удосконалення національного законодавства, особливо щодо
залучення іноземних інвестицій; зниження рівень корупції, розвиток та
зростання державних інвестицій, покращення інформаційного забезпечення
інвесторів.
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Вагоме місце у податковій системі кожної країни посідають непрямі
податки, які виступають інструментами бюджетної та фінансової політики.
Від того, як побудована система непрямого оподаткування, залежить не
тільки виконання нею фіскальної функції, а й стимулювання розвитку
економіки, що обумовлює актуальність дослідження.
Система непрямого оподаткування в Україні включає сукупність
непрямих податків, суб’єктів та об’єктів оподаткування, а також методи та
важелі, за допомогою яких суб’єкти впливають на об’єкти з метою
досягнення максимального ефекту (фінансового, економічного, соціального
тощо). Даний підхід обумовлений тим, що система це не просто сукупність
певних податків (в даному випадку непрямих), а те, як суб’єкти взаємодіють
між собою, який механізм справляння цих податків (рис. 1).
Система непрямого оподаткування в Україні
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Рисунок 1 – Система непрямого оподаткування в Україні
* Джерело:побудовано автором на основі [1; 2; 3]
Насамперед, у Податковому кодексі України визначено наступні
непрямі податки, зокрема, податок на додану вартість, акцизний податок,
мито [3]. Непрямі податки виступають надбавкою до ціни товарів (робіт,
175

послуг) і сплачуються кінцевими споживачами цих товарів (робіт, послуг).
Досить лаконічно дано визначення податку на додану вартість у
Податковому кодексі, зокрема, як непрямому податку, який нараховується та
сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України [3].
Для розуміння сутності податку на додану вартість подамо його як податок,
що стягується з підприємств, на суму приросту вартості на даному
підприємстві, обчислювану у вигляді різниці між виторгом від реалізації
товарів і послуг і сумою на сировину, матеріали, напівфабрикати, отримані
від інших виробників. Сутність ПДВ в тому, що він є частиною створеної
вартості, яку стягують з покупців усіх видів товарів та послуг. Платники:
юридичні та фізичні особи, які здійснюють від свого імені виробничу або
іншу підприємницьку діяльність на території України залежно від форм
власності. Ставка податку складає 20% від бази оподаткування, тобто
вартості товару [1].
Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів
товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що
включається до ціни таких товарів (продукції) [3]. Це загальнодержавний
непрямий податок, який стягується не з доходу товаровиробника чи
продавця, а у вигляді цінової надбавки до товару (продукції, зокрема й
сировини). По суті, платником акцизного податку є кінцевий споживач.
Продавець, який реалізує підакцизні товари з урахуванням надбавки, лише
збирає платежі, щоб потім перерахувати їх державі.
Ставка акцизного податку може бути адвалорною або специфічною.
Перша виражається у процентному або кратному співвідношенні до повної
вартості продукту, друга – в абсолютних числах, як фіксована сума на кожен
літр, кілограм, кубічний сантиметр, об’єм циліндрів двигуна автомобіля тощо
[3]. Адвалорна ставка розраховується за максимальною роздрібною ціною,
встановленою виробником або імпортером підакцизного товару, з
урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку. Перерахунок
іноземної валюти здійснюється за курсом Національного банку України, що
діє на момент оформлення митної декларації. Податковий кодекс України
передбачає можливість застосування обох ставок одночасно. На практиці це
працює так: спочатку акцизний податок розраховується за адвалорним
принципом, потім – за специфічним. До бюджету переказується більша з
двох отриманих сум.
Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим та
Митним кодексами України, який нараховується та сплачується відповідно
законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України [2]. У вітчизняній практиці діють
наступні види мита, зокрема [2]:
- ввізне мито - на товари, що ввозяться на митну територію України.
- вивізне мито - на українські товари, що вивозяться з України.
- сезонне мито – на окремі товари на строк не менше 60 та не більше 120
послідовних календарних днів з дня встановлення.
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- особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне та
додатковий імпортний збір - з метою захисту економічних інтересів України
та українських товаровиробників та незалежно від інших видів мита.
Мито обраховується [2]:
- у відсотках до митної вартості товарів (адвалорна ставка),
- у грошовому розмірі на кількість товарів у встановлених законом
одиницях виміру (специфічна ставка);
- одночасно у відсотках до митної вартості товарів та у відсотках до
митної вартості товарів (комбінована ставка).
Таким чином, система непрямого оподаткування в Україні включає три
податки, зокрема, податок на додану вартість, акцизний податок і мито.
Зазначені податки – це податки на споживання, тобто реально їх сплачують
кінцеві споживачі товарів. Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і
послуг, розмір яких для окремого платника визначається величиною
споживання і не залежить від його доходів. Окрім цього, непрямі податки
виступають стабільним джерелом наповнення бюджету.
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ОСУЧАСНЕННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНОГО
ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИНИЙ ПІДХІД
Для оцінки впливу міжбюджетних відносин на бюджетний потенціал
місцевих фінансів, зупинимось на аналізі існуючих в літературі підходів до
визначення сутності міжбюджетних відносин та механізму їх
функціонування [4, с. 86 ]. Категорія «міжбюджетні відносини» має
двосторонній зміст: з одного боку - це система розподілу та перерозподілу
фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи держави з метою
збалансування диспропорцій в соціально-економічному розвитку регіонів, з
другого - це відносини між органами державної влади та місцевого
самоврядування відносно розподілу повноважень та обов’язків. При
визначенні сутності міжбюджетних відносин вони, як правило,
ототожнюються з поняттями «бюджетне регулювання», «фінансове
(бюджетне) вирівнювання» та «бюджетний федералізм».
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Термін «фінансове вирівнювання» запозичений із зарубіжної практики
регулювання бюджетних відносин. У деяких країнах фінансовим
вирівнюванням вважається сукупність інструментів і заходів, за допомогою
яких усуваються фіскальні дисбаланси шляхом перерозподілу фінансових
ресурсів по вертикалі бюджетної системи і горизонталі між адміністративно
– територіальними одиницями. Подальший розвиток теорії і практики
фінансового вирівнювання безпосередньо пов’язаний з поняттями
вертикальної та горизонтальної збалансованості бюджетів [1, с. 18].
Вертикальний дисбаланс обумовлений невідповідністю надходжень від
податків за оптимальними ставками, та коштами, необхідними для надання
послуг оптимальної якості на певних рівнях бюджетної системи. Відтак,
вертикальне вирівнювання покликане забезпечити створення умов, за яких
бюджетні доходи будуть відповідати повноваженням за витратами органів
місцевого самоврядування кожного рівня. Цього можна досягти через
перерозподіл обов’язків щодо надання суспільних послуг між різними
рівнями органів влади та управління.
Горизонтальне фінансове вирівнювання покликане скоротити розрив
між зобов’язаннями органів місцевого самоврядування щодо надання
суспільних послуг та їх здатністю фінансувати ці послуги. Таке
вирівнювання призначене знівелювати відмінності у бюджетному
забезпеченні регіонів і створити однакові стартові умови для забезпечення на
всій території країни мінімальних державних соціальних стандартів [3].
У Бюджетному кодексі України (ст. 81) міжбюджетні відносини
тлумачаться як відносини між державою, Автономною Республікою Крим та
територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених
Конституцією України та законами України. Метою регулювання
міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на
здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та
фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень
[2].Регулювання міжбюджетних відносин в Україні здійснюється такими
методами: власних доходів, закріплених доходів, трансфертним,
кредитування, вилучення коштів. Серед різноманітних механізмів реалізації
міжбюджетних відносин найбільш розповсюдженою їх формою є система
міжбюджетних трансфертів. Цей механізм дає змогу оперативно реагувати на
брак власних коштів та забезпечує вирівнювання рівнів соціальноекономічного розвитку регіонів й подолання вертикальних та горизонтальних
фінансових дисбалансів. В Україні система міжбюджетних трансфертів
покликана створити ефективний механізм фінансового вирівнювання
місцевих бюджетів різних територій. Міжбюджетні трансферти Бюджетний
кодекс визначає як кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого (ст. 2, п.32). До останнього часу обсяг
трансфертів визначався як різниця між видатками місцевих бюджетів та
власними і закріпленими доходами, що виникала внаслідок низької
податкоспроможності регіону, неможливості в рамках чинного законодавства
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створити свою дохідну базу, достатню для забезпечення населення даної
території мінімальним набором суспільних послуг. А самі трансферти
включали дотації вирівнювання; додаткові дотації; кошти, що передаються
до Державного бюджету та місцевих бюджетів з інших бюджетів; субвенції.
Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014р. в
Україні, починаючи з 2015 року, почала діяти нова система міжбюджетних
відносин, яка змінила структуру міжбюджетних трансфертів.Очевидно, що
новими видами міжбюджетних трансфертів є базова та реверсна дотації, хоча
істотних змін в сутності цих понять не відбулося.
У новій редакції Бюджетного кодексу реверсна дотація передбачена для
місцевих бюджетів відповідного рівня, якщо значення коефіцієнта
податкоспроможності більше 1,1 (в обсязі 50 % суми, що перевищує
значення такого показника до середнього показника по Україні).Вважаємо,
що такий механізм надання трансфертів, який базується на визначенні
індексу податкоспроможності, є більш досконалим ніж попередній,
заснований на системі балансування доходів та видатків, оскільки при
збільшенні обсягу надходження податків і перевищення даного індексу в
регіоні залишається 50% від суми перевищення.Зміни відбулися і в структурі
субвенцій. Згідно нової редакції Бюджетного кодексу України
використовуються наступні види субвенцій:
субвенції на здійснення
державних програм соціального захисту; на виконання інвестиційних
проектів;
освітня субвенція (нова); медична субвенція (нова); на
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру (нова); на фінансування заходів соціальноекономічної компенсації ризику населення, що проживає на території зони
спостереження; на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (нова).
Щодо додаткових дотацій, то вони передбачають компенсацію втрат доходів
місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою.
Всі зміни, внесені в систему міжбюджетних трансфертів, покликані
підвищити фінансову незалежність місцевих бюджетів та рівень
забезпеченості делегованих повноважень, підвищити видаткову автономність
місцевих бюджетів і ефективність використання бюджетних коштів та в
цілому сприяти бюджетній децентралізації.
Незважаючи на прийняті зміни до Бюджетного кодексу України (Закон
від 24.12.2014 № 79-УІІІ), спрямовані на децентралізацію управління і
значне розширення повноважень місцевих органів влади щодо вирішення
питань місцевого розвитку, рівень фінансової децентралізації залишається
низьким. І на місцях органи місцевого самоврядування не володіють
достатнім обсягом фінансових ресурсів для формування політики
самостійного розвитку. Фактично усі трансферти, що надійшли з державного
бюджету, спрямовувалися на фінансування соціально-культурної сфери
(освіта, соціальний захист та охорона здоров’я), у той час як ресурси для
капітальних видатків ( на ремонт будівель, доріг, розбудову комунальної
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інфраструктури) виділяються нерівномірно між регіонами та залишаються
інструментами політичного впливу.
У 2016 році впроваджено нову субвенцію на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад в розмірі 1 млрд. грн.,
натомість в бюджеті 2016 року не передбачено субвенцій на підготовку
робітничих кадрів, на компенсацію за пільговий проїзд та надання пільг з
послуг зв’язку, на погашення заборгованості з різниці в тарифах щодо
комунальних платежів. Найбільшими міжбюджетними трансфертами, як і
раніше, залишаються медична, освітня та соціальна субвенції.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що завдяки реалізації реформи
міжбюджетних відносин в Україні відбулися певні позитивні зрушення.
Разом з тим, збільшення доходів місцевих бюджетів та розширення
сукупного потенціалу - це лише перший етап до вирішення проблеми
підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів. Наступним
кроком повинно стати реальне збільшення повноважень місцевих органів
влади та наповнення місцевих бюджетів власними доходами, а відтак,
збільшення питомої ваги власного потенціалу .
Список використаних джерел:
1. Барабаш Т.Г. Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні.
Бюджетна політика. Наукові праці НДФІ. 2014. № 3 (68). С. 16–22.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 11.04.2020).
3. Гнидюк І. В., Діхтяренко М. О. Ocoбливocтi фoрмування cучаcнoї
бюджетнoї пoлiтики в Українi. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 7. С. 3133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_7_10. (дата звернення:
11.04.2020).
4. Кузьминчук
Н.В.
Механізм
організації
та
функціонування
міжбюджетних відносин в Україні. Экономика и управление. 2014. № 4. С.
85–91.
Дунський Віктор
Науковий керівник: Демченко О.П., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
Оподаткування доходів громадян є важливим елементом фінансового
механізму держави. В сучасних ринкових умовах податок на доходи
фізичних осіб в Україні є загальнодержавним податком, разом з тим, відіграє
значну роль у міжбюджетних відносинах, забезпечуючи доходами як
державний так і місцеві бюджети. Стратегічними завданнями податку на
доходи фізичних осіб є реалізація фіскального і регулюючого потенціалу
особистого прибуткового оподаткування.
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Доходи громадян оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та
обкладаються військовим збором, який є тимчасовим податком на час
проведення антитерористичної операції. Основна ставка податку на доходи
громадян становить 18%, а у випадках прямо визначеними IV Податкового
кодексу України [2] існують ставки 5% та 0% у. Зазначене обумовлює
актуальність оцінки ролі податку на доходи фізичних осіб у наповненні
бюджетів.Для оцінки значення податку на доходи фізичних осіб вихідні дані
систематизуємо у таблиці 1.
Таблиця 1 – Розрахунок частки податку на доходи фізичних осіб в
структурі доходів державного бюджету
Період

Сума ПДФО, млн грн

2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.

45 061,99
59 810,46
75 033,40
91 741,79

Питома вага в
доходах державного
бюджету,%
11,01
11,87
11,94
12,17

2019 р.
109 954,03
13,75
*Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [3]
Проаналізувавши дані таблиці 1, можна спостерігати тенденцію
збільшення суми надходжень ПДФО до Державного бюджету. Сума
надходжень ПДФО до державного бюджету в 2015 році становила
45061,99 млн. грн. У 2019 році сума надходжень ПДФО склала
109954,03 млн. грн. Протягом п’яти років надходження ПДФО до державного
бюджету збільшилось на 64892,04 млн. грн. Розмір надходжень даного
податку до бюджету залежить від рівня доходів громадян. У 2015 році
мінімальна заробітна плата становила 1218 грн., а в 2019 році розмір
мінімальної заробітної плати складав 4173 грн. За 5 років мінімальна
заробітна плата зросла на 2955 грн. Саме ріст розміру заробітної плати став
одним з основних чинників збільшення надходжень ПДФО до Державного
бюджету. Питома вага даного податку в доходах Держбюджету також
проявила тенденцію до збільшення. В 2015 частка ПДФО в структурі доходів
державного бюджету становила 11,01%, а вже в 2019 році вона збільшилась
на 2,74%, і склала 13,75% всіх доходів державного бюджету України. На це
вплинуло також чимало чинників: збільшення надходжень ПДФО до
бюджету, зменшення частки інших податкових надходжень, таких як мито.
Так як частина податку на доходи фізичних осіб залишається на рівнях
місцевих бюджетів, було б доцільно проаналізувати аналогічну ситуацію в
місцевих бюджетах. Для детального аналізу надходжень податку на доходи
фізичних осіб до місцевих бюджетів використаємо дані таблиці 2.
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Таблиця 2 – Розрахунок частки податку на доходи фізичних осіб в
структурі доходів місцевих бюджетів
Період

Сума ПДФО, млн грн

2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.

54 921,18
78 971,32
110 652,72
138 158,81
165 504,42

Питома вага в
доходах місцевих
бюджетів,%
55,92
53,76
55,05
59,41
61,17

*Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [3]
Проаналізувавши дані таблиці 2, можна спостерігати, що податок на
доходи фізичних осіб в структурі доходів місцевих бюджетів займає більшу
частину. Це все тому, що після реформи децентралізації 60% від загальної
суми ПДФО, яку платник перераховує до бюджету, направляється в бюджет
об’єднаної територіальної громади в якій проживає платник, або ж до
обласного бюджету. Також після реформи децентралізації ПДФО став
основним наповнювачем місцевих бюджетів, про що свідчать дані з
таблиці 2. Питома вага ПДФО в місцевих бюджетах складає більше ніж 53%
від усіх доходів.
Зробимо порівняльну характеристику між надходженнями ПДФО до
державного бюджету та до місцевих бюджетів. Для цього скористаємось
рисунком 1.

Рисунок 1 – Порівняння надходжень ПДФО до Державного на
місцевих бюджетів
* Джерело: побудовано автором на основі [3]
Дані рисунка 1 свідчать, що надходження ПДФО до місцевих бюджетів
перевищує надходження ПДФО до державного бюджету. У 2015 році до
Державного бюджету надійшло 45061,99 млн. грн., в той же час сума
надходжень до місцевих бюджетів склала 54921,18 млн. грн. Різниця між
доходами бюджетів у 2015 році склала 9859,19 млн. грн. Станом на 2019 рік
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до державного бюджету надійшло 109954,03 млн. грн., а до місцевих
бюджетів – 165504,42 млн. грн., що на 55550,39 млн. грн. перевищує доходи
державного бюджету.
Отже, аналіз надходження ПДФО до бюджетів всіх рівнів свідчить, що
податок на доходи фізичних осіб є джерелом наповнення Державного
бюджету України та місцевих бюджетів. В результаті реформи фінансової
децентралізації до місцевих бюджетів надходить основна частина податку на
доходи фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб є одним з основних
прямих податків в структурі Державного бюджету та основним податком,
який наповнює місцеві бюджети.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
В умовах нинішньої економіки податки є дуже складною та надзвичайно
впливовою на всі економічні явища та процеси категорією. Це обов’язковий
елемент економічної системи держави незалежно від того, яку економічного
розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі. відсутність
податків паралізує фінансову систему в цілому, робить її недієздатною і в
кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.
Податки, їхня сутність та економічна природа привертали увагу багатьох
економістів, таких як: Артеменко А.А., Василик О.Д., Демиденко Л.М.,
Гусак Н.Б., Лащак В.В. Мельник В.М. та іншими. Але незважаючи на те, що
написано досить багато праць, тема оподаткування не повністю досліджена.
Метою даної роботи є дослідження ролі та значення прямих податків у
формуванні доходів бюджету.Прямі податки поділяються на дві підгрупи:
особисті й реальні. Відмінність між ними полягає у співвідношенні платника
й об’єкта оподаткування. При особистих первинним явищем виступає
платник, а вторинним – об’єкт оподаткування. При реальних, навпаки,
первинною основою є об’єкт оподаткування, а платник – вторинне явище.
Для держави не має значення, хто буде сплачувати ці податки, головне –
забезпечити їх повне надходження згідно з обсягом об’єкта оподаткування
[3].Особисті податки встановлюються персонально для конкретного
платника. Видами особистих податків є подушний, прибутковий, майновий,
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на спадщину і дарування. Реальні податки передбачають оподаткування
майна за зовнішніми ознаками. До них належать земельний, домовий,
промисловий, на грошовий капітал.У сучасних умовах більш поширені
особисті податки, а серед них головними видами виступають прибутковий і
майновий податки.Прибутковий податок надає можливість установити пряму
залежність між доходами платника і його платежами в державний бюджет.
Залежно від форми доходу – індивідуальної чи узагальненої для всього
підприємства він поділяється на два види: з фізичних і юридичних осіб.
Податок з фізичних осіб стягується з особистих доходів громадян –
заробітної плати та інших доходів, а також персоніфікованого прибутку
підприємців. Податок з юридичних осіб справляється із загального доходу
підприємства, у формі якого виступає прибуток. Установлення одночасно
цих двох видів прибуткового податку дає можливість, по-перше, охопити
оподаткуванням увесь створений валовий доход, який включає заробітну
плату і прибуток, по-друге, регулювати фінансовими методами
співвідношення між ними.Оскільки прибуткові податки з юридичних та
фізичних осіб мають у сукупності один об’єкт оподаткування, то
співвідношення між ними визначається пропорціями розподілу валового
доходу. В країнах із розвинутою ринковою економікою у створеному
валовому доході переважають індивідуальні доходи [2]. Тому й частка
індивідуального прибуткового податку значно вища. Прибуток як об’єкт
узагальнюючого оподаткування має підпорядковане (однак зовсім не
другорядне) значення. Рівень рентабельності порівняно невисокий – 10 - 12
%. У зв’язку з відносно незначною питомою вагою податку на прибуток у
доходах бюджету він може досить широко використовуватися як важіль
регулювання економіки.Встановлення податку на прибуток – одного з
різновидів прибуткового податку – погребує певного розвитку ринкових
відносин. Тільки в умовах реального ринку може формуватись реальна
ринкова ціна, а відтак і реальний прибуток. При цьому прибуток є імовірною
величиною – з такою ж вірогідністю, як і отримання прибутку, можуть мати
місце і збитки. Ринкові відносини не гарантують отримання прибутку, як це
було в умовах планового ціноутворення.
Прибутковий податок має свої переваги й недоліки. Головною його
позитивною якістю є те, що він ставить рівень оподаткування у пряму
залежність від джерела сплати податків – доходу. Інші форми і види податків
можуть тільки більш-менш наближатись до прямої залежності. Разом з тим
велике значення для реалізації принципу справедливості має підхід до
встановлення шкали ставок – пропорційних, прогресивних чи регресивних.
При прогресивних велику роль відіграє рівень прогресії – поміркований чи
високий. Справедливість прямого прибуткового оподаткування не є заданою
і автоматично діючою, вона реалізується через шкалу ставок.Недоліки
прибуткового оподаткування полягають у труднощах, пов’язаних із обліком
об’єкта оподаткування. Першу проблему становлять приховування доходів і
ухилення від сплати податку. Це – об’єктивне явище, оскільки фінансові
відносини завжди пов’язані з формуванням доходів одних суб’єктів за
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рахунок видатків інших. Кожний суб’єкт прагне отримати якомога більше
доходів і витратити якнайменше своїх коштів. Неефективне і нераціональне
спрямування витрат держави створює атмосферу морального (але не
юридичного) виправдання неплатників. Разом з тим держава встановлює
досить сувору систему фінансової, а в окремих випадках і кримінальної,
відповідальності за порушення податкового законодавства, формує
відповідний моральний клімат, при якому сплата податку – це першочергове
і головне зобов’язання платника перед суспільством. Нарешті, держава може
або зовсім відмовитись від стягнення тих податків, де великі можливості і
ймовірність ухилення від сплати, або застосовувати невисокі ставки, при
яких ухилення від сплати не веде до значних втрат доходів держави і
відчутного збільшення доходів платників [1].
Друга проблема, що пов’язана з обліком доходу як об’єкта
оподаткування, полягає у встановленні порядку визначення доходу, тобто у
вирішенні того, що відноситься до доходів, а що ні, як обчислюється доход.
Оскільки доход, як правило, - сальдова величина, то його розмір залежить від
відповідно встановленої системи розмежування витрат. Наприклад, прибуток
- це різниця між виручкою від реалізації й собівартістю. Залежно від того, які
витрати відносяться на собівартість, а які фінансуються за рахунок прибутку,
визначається розмір прибутку. Однак це – суб’єктивна величина, бо,
змінивши розмежування витрат, отримаємо й іншу величину прибутку.
Об’єктивно ж ні сума доходів, ні сума витрат не змінюються.
Прибутковий податок відіграє велику роль у фінансовому регулюванні
економіки. Регулюючий механізм цього податку реалізується через
диференціацію ставок і пільгове оподаткування. По-перше, розмежовуючи
прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб і встановлюючи для
них різний рівень ставок, держава підтримує певні пропорції між фондом
споживання і фондом нагромадження. Ці пропорції є одними з
найважливіших у регулюванні економіки. По-друге, встановлюючи пільгове
оподаткування (понижені ставки або повне звільнення) для окремих галузей і
регіонів, держава стимулює відповідний перелив капіталу і веде певну
структурну політику. По-третє, держава може встановлювати пільгове
оподаткування тих напрямів формування і використання доходів, у яких
заінтересоване суспільство. Регулююча функція податків найбільш
притаманна саме прибутковому податку, пов’язаному з використанням
доходів юридичних і фізичних осіб. Жоден інший податок не може
забезпечити такий вплив на інтереси суб’єктів розподільних відносин у
суспільстві. Саме з огляду на це, незважаючи на всі труднощі у стягненні
цього податку, він використовується практично у всіх країнах світу, в тому
числі і в Україні.
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА ЙОГО РОЛЬ В РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Спрощена система оподаткування була створена у відповідь на
збільшення податкового навантаження під час змін у загальній системі
оподаткування та законодавчо закріплена в Указі Президента України від
28.06.1998 р. №727. Багаторазові зміни до спрощених механізмів
оподаткування, які суттєво відрізняються від тих, що застосовуються в
рамках загальної системи оподаткування, пов'язані з пошуком раціональних
підходів до визначення податкових умов різних категорій суб'єктів малого
підприємництва [4].Суб'єкти
малого підприємництва в
Україні,
дотримуючись вимог чинного законодавства, можуть самостійно обирати
метод оподаткування, обліку та звітності з двох варіантів - загальної системи
оподаткування та спрощеної.Єдиний податок - це податок, який сплачують
фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які обрали спрощену систему
оподаткування. Єдиний податок застосовується до місцевих податків,
фіксовані єдині ставки встановлюються сільськими, селищними та міськими
радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють підприємницьку
діяльність, залежно від виду підприємницької діяльності, розраховані на
календарний місяць та отримані в місцевий бюджет [3].Спрощена система
оподаткування, обліку та звітності була введена в липні 1998 р. Указом
Президента № 727/98 від 03.07.1998 р. «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» з метою
захисту законних інтересів малого бізнесу суб'єктів господарювання, і як
захід їх легалізації він одразу не набув широкого поширення серед
підприємців через низький поріг доходу в 200 000 гривень.
В Законі України «Про державний бюджет України на 2020 рік»,
прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2019 року, який вводиться в дію з 1
січня 2020 року, передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб на
одну особу в розрахунку на місяць [2]:
– із 1 січня – 2027 грн;
– із 1 липня – 2118 грн;
– із 1 грудня – 2189 грн.
186

А мінімальна зарплата (МЗП) – 4723 грн. Відповідно, ставки єдиного
податку складатимуть:
– для першої групи платників єдиного податку – в межах до 10% розміру
прожиткового мінімуму – не більше 202,7 грн на місяць (2027 грн х 10%);
– для другої групи платників єдиного податку – в межах до 20% розміру
мінімальної заробітної плати (до 944,60 грн на місяць (4723 х 20%);
- ЄСВ з мінімальної заробітної плати зросте до 1039,06 грн (4723 х 22%).
Платники єдиного податку звільняються від зобов'язання нараховувати,
сплачувати та подавати податкові декларації щодо таких податків і зборів:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на прибуток фізичних осіб у частині доходу (об’єкт
оподаткування), отриманий в результаті господарської діяльності єдиного
платника податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковується
відповідно до Податкового кодексу;
3) податок на додану вартість на постачання товарів, робіт і послуг,
місце доставки яких знаходиться на митній території України, крім податку
на додану вартість, сплаченого фізичними та юридичними особами, які
обрали єдину ставку податку у розмірі 3%, та сплачується платниками
єдиного податку четвертої групи;
4) податок на майно (в частині земельного податку), за винятком
земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються єдиними
платниками податку першої - третьої групи для ведення підприємницької
діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи за
сільськогосподарське виробництво;
5) орендна плата за спеціальне використання води платниками єдиного
податку четвертої групи [3].
Впровадження спрощеної системи єдиного податку може розглядатися
як один із успішних заходів уряду щодо розвитку підприємництва в Україні,
що допомогло створити тисячі робочих місць та значно збільшити
надходження до місцевого бюджету від оподаткування стартовими
підприємствами та особистими доходами малих підприємств. Незважаючи на
певні
переваги
спрощеної
системи
оподаткування,
проблемою
незадекларування частини доходу, неможливістю контролювати обсяг
операцій, непрозорою системою власності, регресом доходів платників
залишаються вразливим місцем. Однак без реального реформування
фіскальної служби відновлення довіри населення до податкових органів
щодо скасування спрощеної системи несе великі політичні ризики.
Спрощена система оподаткування дозволяє малому бізнесу не тільки
зменшити податковий тягар, викликаний необхідністю сплати великої
кількості податків, але захистити від податкового свавілля фіскальних
органів, а також скоротити час та зусилля, витрачені на податковий облік та
звітність.
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РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
Виконання державою своїх функцій забезпечується в більшій мірі
наявністю фінансових ресурсів, що надходять до бюджету держави. Згідно з
Бюджетним кодексом України бюджет являє собою план формування і
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду [1]. Бюджет як основний фінансовий план держави
складається з дохідної та видаткової частини.
Згідно бюджетної класифікації доходи бюджету поділяють на: податкові
надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом,
трансферти. Податковими надходженнями визнаються загальнодержавні
податки і збори та місцеві податки і збори, що встановлені Податковим
кодексом України [1].
Податок та збір – це різні поняття, згідно з Податковим кодексом
податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету. Збір
являє собою також обов'язковий платіж, але на відміну від податку він має
цільовий характер [4].
Загальнодержавні податки і збори є обов’язковими до сплати на всій
території держави, а місцеві є обов’язковими до сплати на території
відповідних територіальних громад. До загальнодержавних належать:
податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок
на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата та
мито. До місцевих податків та зборів належать: податок на майно, єдиний
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податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний
збір [4].
Доходи бюджету мобілізуються за рахунок надходжень на
безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України.
Дохідна частина бюджету нагромаджує частину вартості внутрішнього
валового продукту, що у процесі розподілу та перерозподілу спрямовується
на розвиток економіки, потреби оборони, управління та виконання інших
функцій держави [6]. Процес акумулювання податкових надходжень до
бюджету має вагомий вплив на перерозподіл внутрішнього валового
продукту та функціонування держави як інституту. Тобто податкові
надходження – це основне джерело утворення фінансових ресурсів держави.
Податкові надходження відіграють важливу роль в формуванні дохідної
частини бюджету. За статистичними даними Міністерства фінансів України,
вони складають основну частину бюджету, у 2019 році податкові
надходження складали майже 83% доходів зведеного бюджету. Так, обсяг
надходжень до бюджету в 2019 році становив 1289,78 млрд. грн, а обсяг
податкових надходжень складав 1070,32 млрд. грн. При чому з кожним
роком обсяг надходжень та їх частка в бюджеті зростає, якщо порівняти з
2015 роком, коли дохідна частина зведеного бюджету становила 652,03 млрд.
грн., обсяг податкових надходжень становив 507,64 млрд. грн., а їх частка у
доходах тоді становила 77%, то помітно, що обсяг податків зріс вдвічі, їх
частка майже на 6% [3].
Така ж ситуація помітна при дослідженні динаміки дохідної частини
Державного та місцевих бюджетів. Так, податкові надходження Державного
бюджету в середньому за останні роки становлять близько 80% доходів
бюджету, а місцевих – близько 85%. Обсяг податкових надходжень до
місцевих бюджетів значно менший, ніж до Державного бюджету. Це помітно
у зведеному бюджеті України, оскільки в цілому більшість податкових
надходжень бюджету зосереджені у Державному бюджеті – приблизно 75%,
а на місцеві припадає близько 25% надходжень [5].
Найбільшими бюджетоутворюючими податками для Державного
бюджету є податок на додану вартість, що зараховується до бюджету в
повній мірі, податок на прибуток підприємств та акцизний податок, які
зараховуються до бюджету в обсязі 90%, для місцевих бюджетів – податок на
доходи фізичних осіб, що зараховується до місцевих бюджетів в обсязі
65,4%, а до Державного – 34,6% [4].
Тому, для подальшого зростання обсягів податкових надходжень до
бюджетів, повинні відбутись поліпшення економічних умов для
господарської діяльності, щоб примножити прибутки підприємств та доходів
фізичних осіб задіяних в ній, а також збільшення обсягів виробництва. Це
посприяє сплаті більшого обсягу податків та наповненню бюджетів. Також в
акумулюванні податкових надходжень важливе місце займає податкова
дисципліна, якої повинні дотримуватися платники податків, тобто вони
повинні своєчасно сплачувати встановлені законодавством обов’язкові
податки і збори до бюджету.
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МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестиції являють собою невід’ємну складову сучасного життя
суспільства та його розвитку, завдяки їм задовольняються постійно зростаючі
потреби населення та економіки в цілому.
Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції
визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у
результаті якої створюються прибуток (дохід) або досягається соціальний або
екологічний ефект [1]. На рівні підприємств інвестиції є фактором, що
забезпечує їх матеріально-технічну базу та стимулює формування
інвестиційних ресурсів і фінансування різних видів діяльності.Інвестиції, за
об’єктом вкладення, поділяють на реальні та фінансові. Реальні інвестиції
являють собою вкладення ресурсів в основний і оборотний капітал, що
спрямовані на приріст виробничих фондів і збільшення матеріальнотехнічних запасів (реконструкція, модернізація, розширення виробництва).
Фінансові – це вкладення капіталу в різні фінансові інструменти та
отримання дивідендів з них [2].Інвестиційна діяльність – сукупність
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації
інвестицій [1]. Інвестиційна діяльність підприємства та його інвестиційна
активність визначає ефективність діяльності, рівень пристосованості
підприємства до змін в економічному середовищі та має визначальну роль в
темпах його розвитку [3].Моделювання інвестиційної поведінки
підприємства здійснюється з урахуванням дії факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища. Під моделлю інвестиційної поведінки розуміють
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теоретичну концепцію системи мотивації суб’єктів господарювання, що
спонукає їх до здійснення інвестиційної діяльності. Данна модель також
визначається як математична модель, завдяки якій проводиться оцінка
результативності інвестицій відносно поставленої цілі та способів її
досягнення. Концепція інвестиційної поведінки ґрунтується на тому, що
суб’єкти господарювання діють раціонально і прагнуть максимізувати
позитивний ефект від своєї інвестиційної діяльності.
Тобто, щоб побудувати модель інвестиційної поведінки підприємства
потрібно дослідити всі аспекти його інвестиційної діяльності, формуючи
систему мотивації інвестиційних рішень, яка є основним елементом даної
моделі.
Розглянемо елементи сучасної моделі інвестиційної поведінки
підприємства:
1.
Мотивація нагромадження власних інвестиційних ресурсів.
Вона реалізується за наявності певного рівня доходів, які підприємство
отримує від своєї операційної діяльності. Оскільки цей вид доходу є
головним джерелом нагромадження власних ресурсів, то чим він більший,
тим більша можливість формування підприємством своїх заощаджень, за
рахунок яких здійснюється інвестування.
2.
Мотивація
використання
нагромадженого
капіталу
в
інвестиційному процесі.
Даний вид мотивації пов'язаний з можливістю підприємства утворювати
інвестиційний прибуток. Головним фактором ефективної реалізації
нагромадженого капіталу в інвестиційному процесі є ставка відсотка, яка
формується на фінансовому ринку (для першого механізму мотивації даний
критерій також є важливим).
3.
Мотивація альтернативного здійснення реальних або фінансових
інвестицій.
Механізм цієї мотивації складний і пов’язаний з дією багатьох
економічних і неекономічних факторів. Серед яких рівень очікуваного
чистого інвестиційного прибутку, норма відсотка фінансового ринку, також
деяку роль відіграють і різні інвестиційні критерії, пов’язані з вирішенням
екологічних, соціальних завдань, з підвищенням іміджу підприємства, тощо.
4.
Мотивація здійснення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Вона визначається тими ж економічними інтересами, які характерні
інвестиціям. Мотивація внутрішніх інвестицій носить вирішальний характер і
визначається місією підприємства та його стратегічними цілями розвитку.
Рівень чистого інвестиційного прибутку при зовнішніх інвестиціях, має бути
більшим, ніж по внутрішнім. Класифікація інвестицій на внутрішні і
зовнішні пов’язується тільки з реальним інвестуванням, оскільки фінансові –
це зовнішні інвестиції.
5.
Мотивація
альтернативного
здійснення
інвестицій
на
національному і міжнародних ринках.
Механізм даної мотивації ґрунтується на теоріях міжнародного поділу
праці, торгівлі, і руху капіталу. Основними економічними мотивами
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здійснення експорту інвестицій на міжнародні ринки є прагнення до
отримання максимального інвестиційного прибутку, а також мінімізація
ризику та податкових виплат, тощо. Обсяг ресурсів, що потім залучаються як
інвестиції, в більшій мірі залежить від того, який механізм мотивації є
найпривабливішим для підприємства.
Модель інвестиційної поведінки підприємства визначається не тільки
переліченими вище елементами моделі. Мотивація підприємства
посилюється або стримується під впливом макроекономічних критеріїв, які
впливають на інвестиційну активність, серед яких: темпи інфляції,
інвестиційна інфраструктура, національний дохід, рівень заощаджень
держави та суспільства, їх використання в інвестиційному процесі, ставки
відсотків, науково-технічний прогрес, інвестиційний клімат, нормативнозаконодавча база, рівень розвитку інвестиційного ринку, тощо [3].
Втілення певної моделі інвестиційної поведінки підприємства потребує
здійснення прогнозних розрахунків великої кількості показників. Якщо
суб’єкти господарювання прагнуть оптимізувати свій прогноз – це прояв
раціональної економічної поведінки.
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На сьогодні українська інфляція є дуже актуальним питанням у межах
сучасності. Через зростання цін, рівень життя населення знижується, а
підприємців позбавляють стимулів, які спотворюють економічні норми та
посилюють економічні та соціальні конфлікти.
В економіці України інфляція відбулася та виникла ще в радянський
період у 1950-ті та 1960-ті роки ХХ століття, і була пов'язана з різким
падінням ефективності суспільного виробництва. Інфляція стала очевидною,
її масштаби розширюються. Особливо це помітно останнім часом. На
сучасну інфляцію впливає не лише валютні, але й негрошові фактори, що
носять хронічний характер.
Питання та оцінка інфляції розглядаються у працях таких вітчизняних та
зарубіжних науковців як В. Беседіна, В. Коваленко, Ю. Ганусик,
А. Гальчинський, С. Корабліна, С. Лушина, Т. Кричевська, О. Кузнецова,
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О. Мельник, Ю. Семенова, А. Савченко та ін. Проте, не зважаючи на те, що
деякі аспекти інфляції висвітлені у працях попередників, низка питань
теоретико-методологічного
та
практичного
характеру
потребують
детальнішого аналізу і проведення подальших наукових розвідок.
За загальним правилом визначення поняття «інфляція» звучить як явище
досить складне за формою її прояву та за сукупністю чинників, що її
спричинюють. Основним проявом інфляції є знецінення валюти відносно
вартості звичайних товарів [1, с. 2].
В економічній теорії немає єдиної точки зору, яка б могла пояснити суть
цього надзвичайно складного економічного явища. У економічній науці існує
два основних поняття інфляції [1, с. 2]:
1) інфляція - знецінення нерозмінних на золото паперових грошей
внаслідок переповнення каналів обігу грошовою масою;
2) інфляція - загальне зростання цін на товари та послуги.
Представники першого напрямку намагалися довести, що інфляція
може статися лише в тому випадку, якщо функція банкнот не сумісна із
золотом. Вони вважають, що за золотого стандарту інфляція неможлива. У
цьому випадку ми стикаємось з варіантом так званої теорії металевих валют,
яка була широко відома в Європі в ранній період капіталізму.
Представники другої лінії, що має вирішальне значення в боротьбі з
інфляцією, порушили питання ціни, незалежно від її походження та умов
виникнення. Для них стабільність цін є важливою ознакою відсутності
інфляції. Більшість західних економістів дотримуються такої точки зору.
«Інфляція – це податок, що може вводитися без прийняття закону», –
зазначив засновник монетаризму Мілтон Фрідман. Зростання цін призводить
до зменшення реальної вартості утримуваних грошей (наприклад, зростання
цін на 10% має той же ефект як і додатковий податок при купівлі даного
товару). В той же час Уряд здобуває вигоду від інфляції, оскільки
відбувається збільшення доходів внаслідок зростання номінальних значень
вартості товарів (бази оподаткування) [3].
Інфляція - це протилежність дефляції, яка відображається у зниженні
рівня цін, що, у свою чергу, збільшує купівельну спроможність валют.
Найбільш вивченими в західній економічній літературі є такі види
інфляції:
- інфляція попиту – зміна цін через збільшення попиту на товари та
послуги через більший дохід, збільшення державних витрат тощо;
- інфляція витрат (інфляція пропозиції) – зміна цін, обумовлена
зростанням цін факторів виробництва (сировини, електроенергії, палива,
заробітної плати), що призводить до підвищення собівартості виробництва
товарів чи надання послуг або до зниження їхньої пропозиції на ринку.
Основними негативними проявами інфляції є [5]:
- канали обігу валюти паперовими грошима переповнюються, що
призводить до його знецінення;
- ціна великої кількості споживчих товарів зросла, що призводить до
зниження купівельної спроможності національної валюти;
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- реальні доходи всіх класів, особливо тих, що мають відносно
фіксований номінальний дохід, як правило, зменшуються нерівномірно
протягом тривалого періоду;
- знецінення заощаджень населення;
- розмежування населення, перерозподіл національного доходу та
національного багатства серед населення;
- диспропорційність суспільного відтворення, хаотичність виробництва;
- затримка реалізації товарів внаслідок скорочення платоспроможності
населення;
- підрив грошової, фінансово-кредитної, податкової систем;
- стимулювання спекуляції, економічної злочинності;
- посилення тіньової економіки; затримка інвестиційного процесу;
- неухильне підвищення курсів іноземних валют, послаблення
зовнішньоекономічних позицій країни.
На рівень інфляції в другій половині 2018 та у 2019 році був натиск
низки факторів. Так, наприкінці 2018 року очікувалось більш суттєве, ніж
передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і
тарифів через наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни
імпортного паритету. Водночас, інші про інфляційні чинники мали більш
фундаментальний характер [2]:
- по-перше, це вищий, ніж досі очікувалося, рівень внутрішнього
попиту, у тому числі через зростання заробітних плат і переказів від
трудових мігрантів;
- по-друге, це зниження інтересу інвесторів до українських суверенних
зобов’язань унаслідок глобальної тенденції виходу інвесторів з активів країн,
що розвиваються, та відтермінування отримання фінансування за програмою
співпраці з МВФ.
Аналіз рівня інфляції підтверджує те, що сьогодні для національної
економіки все ще актуальною залишається боротьба із загальним зростанням
цін та його негативними соціально-економічними наслідками, адже наразі
можемо спостерігати обмежену дію, а в деяких випадках недієвість
антиінфляційного регулювання інфляційних процесів в Україні, тому можна
зробити висновки, що необхідно посилити дане регулювання.
Антиінфляційні заходи повинні відповідати сучасному періоду та причинам,
які зумовлюють виникнення інфляції, а тому мати гнучкість і коригуватися
відповідно до темпів змін, які виникають в економіці на певних етапах її
розвитку. Перспективним, у цьому напрямку є, розробка заходів, які
скоординовано та синхронно сприяли б досягненню планових показників
рівня інфляції, який лежатиме в допустимих нормах, адже це уможливить
досягнення пріоритетної цілі – забезпечення цінової та фінансової
стабільності в Україні.
Таким чином, у науці не існує єдиного визначення поняття «інфляція».
Однак, характеризуючи це явище, можна дійти єдиного поняття, що
інфляція - це процес девальвації валюти, спричинений надмірними викидами
та переповненням каналів грошової маси. Ззовні це проявляється
підвищенням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності
валюти.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Керування податковими відносинами знаходиться в центрі фінансової
політики будь-якої держави, так як остання має бути впевнена в можливості
залучення необхідної суми
податків в бюджет країни, як у
короткотерміновому, так і довготерміновому проміжку часу, щоб не
виникало жодних перешкод для її діяльності, яка фінансується з бюджету.
На сьогодні, більше 80 % доходів вітчизняного бюджету складають
податкові надходження. Таким чином, виникає потреба сформувати певний
механізм, який спонукав би платників податків до виконання обов’язку
щодо сплати податків та, в свою чергу, створив би атмосферу партнерських
відносин між контролюючими органами і бізнес конструкціями та дозволив
би державі задовольняти пріоритети і створювати потоки фінансових
ресурсів необхідного обсягу та спрямування.
В економічній літературі проблема побудови податкового контролю
зображена достатньо широко, в тому числі в контексті загальної
характеристики функціонування податкової системи чи критики податкової
політики. В Україні вивченню цих проблем присвятили свої праці
В. Андрущенко, М. Дем'яненко, П. Лайко, М. Мельник, В. Онищенко,
Н. Прокопенко, В. Синчак, А. Чередніченко, Л. Тарангул, В. Тропіна,
Л. Шаблиста та багато інших вчених.
Податковий контроль – є складовою державного фінансового контролю.
Від ефективності його виконання залежить ступінь виконання дохідної
частини бюджетів та наповнення державних цільових фондів. Виконання
норм податкового законодавства суб’єктами податкових відносин
відбувається завдяки організації і проведенню основних заходів
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податківцями [1]. Їхня результативність прямо пропорційно впливає на
задоволення публічних майнових інтересів та виступає головним фактором
активізації соціально-економічних процесів у країні, а також забезпечує
діяльність податкової системи.
Податковий контроль є об’єктивно потрібним, оскільки забезпечує
успішне здійснення податковими органами прогнозних даних податкових
надходжень шляхом превентивних заходів щодо небажаних явищ та
корегування відхилень від визначених параметрів сплати податків. Висока
ефективність податкового контролю є умовою підвищення ефективності
податкового менеджменту.
Усі суб’єкти податкового контролю за результатами здійснення
контрольних заходів мають робити висновки стосовно ефективності
організації перевірочної роботи. Відповідно зобов'язані бути розроблені
варіанти, які давали б змогу органам податкового контролю реалізувати
моніторингово-контрольні заходи, а також проводити потрібні аналітичні
дослідження.
Покращення податкового контролю в Україні (табл.1) відповідає
завданням, поставленим в умовах сучасної світової системної кризи щодо
визначених обставин в Україні [2].
Таблиця 1 – Елементи податкового контролю
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Елементи покращення податкового контролю
Запровадження визначеної термінології у сфері податкового контролю, яка
включає стандартні терміни і поняття, регламентацію процедур податкового
контролю.
Подальший розвиток інституційних основ формування та функціонування
системи податкового контролю.
Поліпшення технологій податкового контролю на стадіях: планування,
виконання і завершення.
Дослідження, узагальнення та запровадження світового досвіду в галузі
організації податкового контролю.
Зростання результативності податкового контролю не тільки у процесі
виконання перевірочної роботи, але і під час стягнення нарахованих штрафних
санкцій.
Впровадження зрозумілої системи відповідальності учасників податкових
взаємин за вчинення порушень.
Збільшення етичного рівня та кваліфікації податківців, що приймають участь
у перевірках, тобто застосування сучасних методів стимулювання та покарання
відповідно до міжнародної практики.
Формування кадрової політики в податкових органах на основі світового
досвіду методик відбору та підготовки кадрів, а також застосування
опосередкованих методів спостереження за результатами роботи контролюючих
органів.
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Найважливіші особливості податкового контролю полягають у
наступному:
- це головна функція податкового менеджменту та регулювання
економіки і соціальної галузі держави;
- податковий контроль сприяє дотриманню законодавчо встановлених
інтересів держави в процесі виконання дохідної частини бюджету;
- він призначений для здійснення податкової політики та створення умов
постійного розвитку соціально-економічних процесів;
- охоплює рух податкових потоків;
- це вид фінансового контролю, що здійснюється податковими органами;
- він забезпечує своєчасність та наповненість податкових надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
Основне завдання податкового контролю як моніторингово-контрольної
системи, визначається у забезпеченні здійснення конституційного обов’язку
зі сплати податків і зборів, а також оперативного реагування на відхилення у
податковому процесі.
Розвиток органів Державної податкової служби України простежується
розвитком різноманітних податкових інформаційних технологій. Дана
Служба має добре розвинену регіональну мережу підвідомчих структур з
чималою кількістю учасників податкового процесу. При цьому, виникає
потреба у виготовленні єдиної інформаційної системи, яка дасть змогу
приєднуватися в електронний документообіг з Нацбанком України, великою
кількістю кредитних організацій і всією системою податкових і митних
органів.
Загально прийняті умови досягнення продуктивності організації
податкового контролю в Україні, полягають у:
- забезпеченні прозорості податкового процесу;
- здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення підвищення
ефективності податкового контролю, формування орієнтації на реалізацію
пріоритетів розвитку економіки і задоволення різноманітних соціальних
потреб суспільства;
- створенні ефективних механізмів взаємодії головних органів,
формування загальних баз даних та процедур обміну інформацією;
- збільшенні гнучкості системи податкового контролю, а також
забезпечення її адаптивності до нових умов;
- запровадженні механізмів, що дозволяють у підсумовуючій роботі
враховувати принцип пріоритетності у податковому процесі;
- виконання програм технологічного забезпечення систем податкового
контролю, в тому числі впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій [3].
Серед методів, які сприяють підвищенню ефективності податкового
контролю, можна виокремити наступні: розробка показників, що
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характеризують результати контрольно-перевірочної роботи; створення умов
неможливості корупційних дій; усунення дублювання в роботі підрозділів
податкових органів, які здійснюють контроль, оптимізація їх структур,
розширення кадрового складу в басистих ланках ДПС за рахунок скорочення
штатів центрального апарату; застосування домінант програмно-цільового
функціонування податкових органів: підвищення рівня науково-методичного
забезпечення діяльності податкових органів, включаючи також систему
податкового менеджменту.
Отже, теоретичні шляхи до формування системи податкового контролю,
вимагають наступного: функціонального підходу з застосовуванням
інформаційних потоків; неухильного застосування результатів контролю в
процесах податкового регулювання; підбір можливостей вирішення
поставленого завдання в результаті проведення контрольних заходів; етичних
основ професійної поведінки податківців; спрямованості контрольних
заходів на вирішення завдань у майбутньому; контроль взаємодіючих
процесів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ВЛАСНИХ
ДОХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В Україні присутні проблеми, пов’язані з формуванням місцевих
фінансових ресурсів. Органи місцевого самоврядування та їх діяльність
значно впливають на формування місцевого бюджету. Місцева влада має
право на формування та цільове використання власних фінансових ресурсів,
частина яких повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів.
За рахунок надходжень грошових коштів органи місцевого самоврядування
забезпечують фінансування соціального та економічного розвитку
місцевості.
Місцеві бюджети є фінансовим підґрунтям розвитку територіальних
громад. Реформування системи місцевого самоврядування та територіальної
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організації влади функціонування місцевих бюджетів спрямовується на
активізацію внутрішнього потенціалу, застосування механізмів нарощення
доходної бази, забезпечення оптимального використання ресурсів громади та
її стабільного економічного розвитку.
Особливої актуальності зазначені питання набувають у зв’язку з
реалізацією першого етапу адміністративно-територіальної реформи,
внесенням змін до бюджетно-податкового законодавства та реалізацією
низки секторальних реформ.
Дослідженню теоретичних аспектів розвитку місцевих бюджетів як
фінансової основи існування територіальних громад у своїх праяцях
досліджували такі науковців, як:
В. Андрущенко, В. Базилевич,
А. Буряченко, О. Василик, І. Гнидюк, Т. Далєвська, Б. Данилишин,
О. Кириленко, А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кульчицький, В. Опарін,
В. Пилипів, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Не зменшуючи наукового доробку
зазначених авторів, варто зауважити, що недостатньо дослідженими є
питання, пов’язані з розвитком місцевих бюджетів в умовах системних
трансформацій у економіці та державному управлінні з урахуванням
фінансової децентралізації.
Сьогодні існує багато різних поглядів на проблему формування доходів
місцевих бюджетів. Більшість вчених дійшли висновку, що відносини,
пов’язані з процесом формування місцевих бюджетів, в процесі фінансової
діяльності органів місцевого самоврядування регулюються нормами
фінансового права. Аналізуючи діяльність органів місцевої влади, можна
зрозуміти, що в ній поєднуються державні і громадські засади. Тому місцеві
органи влади мають право використовувати зібрані державою за допомогою
податків кошти для виконання функцій, які на них покладені. Незважаючи на
те що доходи поділяються на державні і місцеві, вони утворюють єдину
систему доходів [1].
Місцеві податки та збори – це платежі, які мають місцевий характер і
складають дохідну частину місцевих бюджетів. Самостійність місцевих
бюджетів полягає у тому, що в них є власні законодавчо закріплені джерела
доходів, та право використовувати їх на власний розсуд.
Весь спектр відносин, що виникають у сфері справляння податків і
зборів, регламентовано Податковим кодексом України (далі – ПКУ).
Нормами ПКУ передбачено поділ податків і зборів на загальнодержавні та
місцеві. При цьому до місцевих належать податки та збори, які є
обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.
Вони встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів
ставок, визначених ПКУ [2]. Структура місцевих податків і зборів
схематично зображена на рис. 1.

199

Місцеві податки і збори

Збори

Податки

Податок на майно

Податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної ділянки
Транспортний
податок
Плата за землю
3 ГРУПА – обсяг
доходу 7 млн. грн.
(до 02.04.2020 р.
до 5 млн. грн.)
Ставка: 3% від
обороту у разі
сплати ПДВ або
5% без сплати
ПДВ

Єдиний податок

1 ГРУПА – обсяг
доходу 1 млн. грн.
(до 02.04.2020 р.
до 300 тис. грн.)
Ставка: до 10%
від прожиткового
мінімуму
2 ГРУПА –обсяг
доходу 5 млн. грн.
(до 02.04.2020 р.
до 1,5 млн. грн.)
Ставка: до 20%
мін. з/п.

Збір за місця для паркування
транспортних засобів
Об’єкт: земельна ділянка,
яка відведена для
забезпечення паркування.
Ставка: до 0,075 мін. з/п
Туристичний збір
Ставка від 0,5% до 1%
вартості усього періоду
проживання

4 ГРУПА – с/г виробники. Розмір
ставок податку з 1 га с/г угідь та/або
земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх
розташування.

Рисунок 1 – Структура місцевих податків та зборів України за ПКУ
За даними Міністерства фінансів України у 2019 році до загального
фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
надійшло 275 016,4 млн гривень.
Приріст надходжень до загального фонду проти 2018 року (у
співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні
українській владі) склав 17,6% або +41 085,8 млн гривень.
Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб
(далі-ПДФО) у 2019 р. становить 19,8%. Із 8 регіонів, що мають темпи
приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 2 регіони забезпечили
приріст понад 23%. Найнижчий приріст мають Кіровоградська, Луганська та
Закарпатська області. Загалом обсяг надходжень ПДФО за січень-грудень
склав 165 430,9 млн грн, приріст надходжень проти січня-грудня минулого
року становить 19,8%, або на 27 366,5 млн гривень більше.
Надходження плати за землю становили 32 835,0 млн грн, приріст
надходжень проти минулого 2018 року становить 20,2%, або на 5 515,9 млн
грн. більше.
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Фактичні надходження податку на нерухоме майно у 2019 р. склали
4882,5 млн грн, приріст надходжень проти 2018 р. становить 34,3%, або на
1246,7 млн грн. більше.
Надходження єдиного податку у 2019 р. склали 35 192,0 млн грн,
приріст надходжень проти 2018 р. становить 19,3 %, або на 5 704,3 млн. грн
більше [3].
Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено станом на
01.01.2020 перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в
обсязі 245 435,3 млн грн, що складає 95,8% від передбачених розписом
асигнувань на 2019 р. [3].
Європейський досвід показує що формування доходів місцевих
бюджетів має свої особливості. Так, у структурі доходів місцевих бюджетів у
Швеції переважають податки (більше 60%), у Швейцарії – більше, ніж 45%, у
Франції, Фінляндії та Норвегії – від 35% до 40%. До місцевих податків у
зарубіжних країнах, як правило, відносять майнові, місцеві прибуткові,
промислові, податки на професію, а також податки, які відображають
політику місцевих органів влади (екологічні, на полювання, на собак тощо)
[4].
Нинішній стан економіки України характеризується поступовим
збільшенням диференціації рівнів економічного і соціального розвитку
регіонів та обсягів податкових і неподаткових доходів, які надходять до
бюджетів. Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів
мають податкові надходження, а перш за все – власні доходи місцевих
бюджетів [5].
Отже, аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що за
правильного механізму функціонування місцевих податків та зборів, вони
можуть стати досить значним джерело наповнення місцевого бюджету, як це
є в провідних країнах світу. Особливу увагу слід звернути на посилення ролі
місцевих податків, це зокрема стосується такого податку як податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Місцеві податки та збори
повинні стати основою самостійності місцевих бюджетів.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
В Україні останнім часом відбулися досить значні зміни в системі
оподаткування суб’єктів господарювання: знизилася кількість податків,
значно поліпшилися умови щодо їх стягнення. З огляду на рейтинги
економічної свободи в державі сформовано досить сприятливі умови для
ведення бізнесу.
Податкова політика - найбільш активний важіль державного
регулювання соціально-економічного розвитку, інвестиційної стратегії,
зовнішньоекономічної діяльності, структурних змін у виробництві,
прискореного розвитку пріоритетних галузей. Податкова політика як
складова частина фінансової політики володіє певною самостійністю, яка
виявляється у специфічних проявах впливу на розвиток економіки. В силу
цього вона може здійснювати як позитивний так і негативний вплив на стан
фінансової системи держави: в одних випадках через проведення політичних
заходів створюються умови для економічного зростання в інших – це
зростання гальмується. Узагальнюючи існуючи підходи вітчизняних
науковців можна дійти висновку, що основна задача податкової політики
виявляються у вирішенні соціально-економічних проблем специфічних для
кожного етапу розвитку суспільства, політичного устрою та економічного
потенціалу держави. Саме через механізм податкового регулювання держава
здійснює непрямий вплив на розвиток реального сектору економіки.
Отже, держава може впливати на хід економічного життя, лише маючи у
розпорядженні певні грошові кошти. Їх повинні надати усі зацікавлені у
виконанні функцій держави сторони - громадяни і юридичні особи. Для
цього і існує система податків, тобто обов'язкових платежів державі. За
допомогою податкової системи держава активно втручається в «роботу»
ринку, регулює розвиток виробництва, сприяючи прискореному зростанню
одних галузей або форм власності і «погіршенню» інших. Держава формує
свої доходи і цілеспрямовано впливає на економіку. Найбільш поширені
наступні методи податкового регулювання: зміна маси податкових
надходжень; заміна одних способів або форм обкладення іншими;
диференціація ставок податків; зміна податкових пільг і знижок; зміна сфер
поширення податків та ін.[2]. Через оподаткування формуються фонди, за
рахунок яких держава: фінансує деякі витрати на просте і розширене
202

відтворення в народному господарстві; фінансує соціальні програми пенсійного і соціального забезпечення, освіти, охорони здоров'я та ін.;
забезпечує свою оборону і безпеку; утримає законодавчі, виконавчі і судові
органи державної влади і управління; надає кредити і безвідплатну допомогу
іншим країнам. Податкова політика держави ґрунтується на таких
принципах: сума сплаченого податку повинна бути еквівалентною вартості
отримуваних від держави благ і послуг; об’єктом оподаткування може бути
тільки дохід, а не його джерело і розмір витрат; податок має бути
пропорційним доходові; усі податки повинні мати цільове призначення;
умови оподаткування мають бути простими і зрозумілими платникові;
платники податків мають бути проінформовані урядом про використання
сплачених ними податків; нові податки вводяться тільки на покриття
відповідних витрат, а не для ліквідації бюджетного дефіциту [3, с.22].
Повнота надходжень податків і зборів до бюджетів різних рівнів
залежить від того, наскільки ефективно складатиметься взаємодія між
державою і платниками податків. На сьогодні податкове навантаження на
промислові підприємства включає непрямі податки, частина яких входить у
ціну продукції, і прямі податки, що сплачуються з прибутку. Непрямі
податки мають значно меншу здатність регулювати процеси виробництва та
відтворення на підприємстві, ніж податки, які відносяться на фінансові
результати, оскільки вони включаються до ціни продукції, таким чином,
сплачуються споживачами [4].
За рахунок того, що основним джерелом впровадження інновацій у
промислових підприємств є власні кошти, тому йде уповільнення
інноваційного шляху господарювання, що у наслідок знижується розвиток
підприємств. Тому державі необхідно підвищити ефективність податкової
системи України, яка повинна здійснюватись через посилення стимулюючої
ролі податку на прибуток, яке в свою чергу буде проявляється через пільгове
оподаткування прибутку, звільнення підприємств від оподаткування
прибутку, що спрямовується на інвестиції у виробництво.
За сутністю податкова система є найважливіший інструмент державної
дії на аграрні відносини, який об’єднує всі види податків. Тому
оподаткування підприємств аграрного сектора є складова частина аграрної
політики держави. Податки при оптимальних формах і розмірах (ставках)
більш дієві і в меншій мірі стимулюють інфляцію, ніж інші фінансові важелі
держави. Податкова дія на сільськогосподарське виробництво виступає
одним з найважливіших методів непрямого регулювання цін на макрорівні.
Крім того, визнано, що податки безпосередньо впливають на економічне
зростання господарств.
На сучасному етапі є три системи оподаткування: єдиний податок,
фіксований сільськогосподарський податок, загальна система оподаткування.
Залежно від пріоритетів економічної політики можна досягти зменшення
податкового навантаження у стратегічних сферах економіки АПК або
сільськогосподарських територіальних одиниць, що є «локомотивами»
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економічного зростання в державі, й отримати податкові доходи з підприємств, що займаються торгово-посередницькою, банківською діяльністю [5].
З 01.01.2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні». Законом внесено суттєві зміни до розділів ПКУ, які стосуються
адміністрування податків та зборів, зокрема, податку на прибуток, ПДФО,
ПДВ, акцизного податку, рентної плати та податку на майно, спеціальних
податкових режимів тощо. Спеціальні податкові режими, які використовують
більшість суб’єктів малого бізнесу також зазнали суттєвих змін.
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СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
В умовах посилення інтеграційних процесів для ефективного розвитку
національної економічної системи необхідне формування сталого механізму
забезпечення місцевого самоврядування власними фінансовими ресурсами,
які мають бути отримані переважно за рахунок місцевих податків і зборів.
Місцеве оподаткування є важливим інструментом функціонування та
розвитку місцевого самоврядування. Адже успішне виконання функцій та
завдань, покладених на органи місцевого самоврядування, неможливе без
належного фінансового забезпечення.Від рівня ефективності формування
доходів місцевих бюджетів залежить ступінь можливості виконання
органами місцевого самоврядування відповідних функцій, насамперед, щодо
соціального захисту населення, надання послуг з освіти, охорони здоров’я,
розвитку житлово-комунального господарства. Тому, дослідження даної теми
є актуальним для сьогодення, адже саме місцеві податки та збори є
важливою складовою системи місцевої влади в Україні та забезпечують
розвиток національної економіки, створюють умови для життєдіяльності та
підвищення добробуту населення на місцевому рівні.
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Вивченням проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням місцевих
податків і зборів, займались багато вітчизняних науковців. Вагомий внесок у
дослідження впливу місцевих податків та зборів на дохідну частину місцевих
бюджетів України зробили такі вчені: Бондаренко Д., Варналій С.,
Грабчук О., Дмитрик О., Захарова Н.
В умовах розвитку національної економіки становлення фінансовонезалежного місцевого самоврядування безпосередньо залежить від
формування сталого механізму забезпечення власними фінансовими
ресурсами, які мають бути отримані переважно за рахунок надходжень
місцевих податків і зборів. Тому місцеве оподаткування є вагомим
інструментом ефективного функціонування як окремої адміністративнотериторіальної одиниці, так і держави в цілому.
Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом
місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів як
одного із джерел доходів місцевих бюджетів в першу чергу відповідає
інтересам місцевого рівня. Адже саме вони є складовою системи місцевої
влади та існують для забезпечення розвитку економіки, створення умов для
життєдіяльності та підвищення добробуту населення на місцевому рівні.
Згідно з Податковим кодексом України місцеві податки і збори  це
обов’язкові платежі, суми яких згідно із законодавством України
встановлюються органом місцевого самоврядування на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці та які зараховуються до
відповідного бюджету [2]. Cутність місцевих податків і зборів полягає в
тому, що вони забезпечують органи місцевої влади фінансовими ресурсами
для здійснення функцій, передбачених Конституцією України та іншими
законодавчими актами. Надходження місцевих податків і зборів забезпечує
проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціального та
економічного розвитку територій, а також комплексного розвитку територій.
Таким чином, основне призначення місцевих податків і зборів полягає у
створенні необхідної фінансової бази для місцевого самоврядування.
З урахуванням цих принципів до місцевих податків і зборів висувається
низка специфічних вимог. Вони обумовлені:
1) особливим значенням місцевих податків і зборів щодо забезпечення
належного розвитку територій, найбільш повного задоволення потреб
населення на цих територіях;
2) тим, що місцеве оподаткування перебуває на стадії становлення, про
що свідчить їх незначна частка в доходах місцевих бюджетів;
3) відсутністю взаємозв’язку між рівнем суспільних послуг, що
надаються на певній території, з податковим навантаженням населення;
4) невизначеністю багатьох процедур, пов’язаних із механізмом
обчислення, планування місцевих податків та зборів;
5) відсутністю права органів місцевого самоврядування на встановлення
власних податків і зборів на своїй території;
6) неефективність окремих податкових ставок, що не дозволяє
забезпечити стабільних надходжень до місцевих бюджетів [1, с. 112].
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Роль місцевих податків і зборів полягає у тому, що вони необхідні для
того, щоб місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень
яких у населення асоціюється з обсягом сплачених податків. А також
забезпеченні значних надходжень до місцевих бюджетів, реальну фінансову
автономію органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної
влади. Кошти, зібрані на місцях використовуються більш ефективно, аніж
виділені центральним урядом.
Основним призначенням місцевих податків є створення стабільних
дохідних джерел місцевих бюджетів, які в повному обсязі надходять в
розпорядження відповідних територій [4, с. 241].
Важливого значення при дослідженні суті місцевих податків і зборів
набуває Податковий кодекс України. Система місцевих податків і зборів, яка
функціонувала в Україні до 2010 року, була вкрай неефективною, у зв’язку з
чим потребувала негайного та тотального реформування, тому саме це було
підствавою для прийняття Податкового кодексу України [3, с. 21].
З 1 січня 2015 р. перелік місцевих податків і зборів змінився. Загалом до
його складу входять два місцевих податки та два місцевих збори. На сьогодні
відповідно до Податкового кодексу України визначено, що до місцевих
податків належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, єдиний податок та транспортний податок, а до місцевих зборів
належать: збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний
збір.
Отже, дохідна частина місцевих бюджетів формується за рахунок
джерел фінансових ресурсів, а саме місцевих податків і зборів. Тому
основним джерелом надходжень місцевих бюджетів мають стати власні
доходи, у тому числі податки і збори. Звідси і постає необхідність
підвищення ролі місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі
доходів є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів та розширення
фінансової автономії відповідних територій.
Список використаних джерел:
1. Бондарук Т. Г. Місцеві фінанси : навчальний посібник. Київ : ДП
«Інформ.-аналіт. агенство, 2013. 529 с.
2. Податковий кодекс України (редакція від 01.01.2018 року).
URL: https://buhgalter911.com/
normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks.
(дата
звернення 10.04.2020)
3. Скакун Ю. В. Законодавчі шляхи удосконалення місцевої податкової
системи України. Ученые записки Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Київ. 2014. №. 22 (61).
С. 204-208.
4. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. Київ :
Центр учбової літератури, 2016. 488 с.

206

Литовкіна Анастасія
Науковий керівник: Ротова Т.А., к.е.н., доцент
Київський національний торговельно-економічний університет
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИКА ТА ШЛЯХИ
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В останні роки спостерігаються швидкі темпи розвитку страхового
ринку України. Однак на сьогодні залишається актуальним питання
фінансової стійкості компаній та їх спроможності виконувати свої
зобов’язання за договорами страхування, оскільки стан страхової галузі
впливає на розвиток соціально-економічний розвиток країни.
Фінансова стійкість, як економічна категорія, належить до однієї з
найважливіших категорій ринкової економіки. Недостатній рівень фінансової
стійкості страхової організації може призвести до неплатоспроможності
останньої, а можливо, й до банкрутства у майбутньому. Визначення поняття
фінансової стійкості в теорії страхування можна сформулювати як здатність
компанією виконувати взяті на себе зобов’язання та підтримувати свій рівень
платоспроможності.
Серед авторів, які досліджували питання фінансової стійкості страхових
компаній, слід зазначити таких як Гриценко А. В., Єрмошенко А. М.,
Коноваленко О. А., Кривицька О. Р., Олійник В. М., Сосновська О. О.
Відповідно до Закону України «Про страхування» наявність сплаченого
статутного фонду та гарантійного фонду, створення страхових резервів,
достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань та
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності є умовами
забезпечення фінансової стійкості, яких страховики зобов’язані
дотримуватись.[1]
Фінансова стійкість страховиків передбачає забезпечення ряду
позитивних факторів для зовнішнього середовища в цілому, позитивно
впливаючи на бізнес-активність реального сектору економіки та учасників
ринку фінансових послуг. [4]
Основоположний підхід до визначення фінансової надійності
страховиків розроблено Національною комісією з регулювання ринку
фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг), яка затвердила Рекомендації
щодо аналізу діяльності страховиків. Ці Рекомендації розроблено з метою
стандартизації процедур здійснення аналізу діяльності страховиків
працівниками Нацкомфінпослуг та своєчасного виявлення ризиків у їх
діяльності. Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу,
активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і
надається відповідна оцінка.
Враховуючи специфіку діяльності страхової компанії, пропонується такі
елементи забезпечення її фінансової стійкості:
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– операційна стійкість (пов’язана з реалізацією основних бізнеспроцесів);
– організаційно-комунікаційна стійкість (спроможність страхових
компаній забезпечувати адаптивне управління організаційними та
комунікаційними ресурсами);
– інвестиційна стійкість (залежить від ефективності інвестиційної
діяльності страховика);
– маркетингова стійкість (здатність забезпечити певні конкурентні
переваги);
– структурна стійкість (передбачає пристосування структур управління
компанії до мінливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища).
Для визначення рівня фінансової надійності страховиків Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг затверджено Розпорядження [2], яким запроваджено тести раннього
попередження. Це система порівняння фактичних фінансових показників
діяльності страховиків з визначеними показниками, їх узагальнення та оцінка
ризиків діяльності страховиків.
За даними річної фінансової звітності здійснюється аналіз капіталу,
активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і
надається відповідна оцінка. Для перевірки вразливості до ризиків та
достатності капіталу страховики зобов’язані проводити стрестестування та
надавати інформацію щодо ключових ризиків та результатів проведення
стрес-тестів.
У Вимогах щодо регулярного проведення страховиками стрестестування
та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведення
стрес-тестів це поняття вживається у значенні способу вимірювання
потенційного впливу на фінансовий стан страхової компанії виняткових, але
ймовірних подій (стресів), що можуть вплинути на діяльність страховика.
Згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 «Про затвердження
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика» норматив платоспроможності та достатності капіталу –
сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою
нормативного обсягу активів. [3] Однак деякі представники страхового ринку
вважають вимоги цього розпорядження дискримінаційними, економічно
необґрунтованими та такими, що не відповідають принципу пропорційності,
закладеному в Євродирективі Solvency II. [7]
З математичної точки зору фінансова стійкість страховика полягає в
нівелювання масиву ризиків та загроз, які об’єднують її профільну діяльність
та супровід фінансово-господарських процесів, проводячи фільтрацію та
корегування потенційних економічних збитків як на макрорівні, так і на
макрорівні діяльності. [4]
Важливими в забезпеченні фінансової стійкості страховика є обсяг та
структура страхового портфелю. При дослідженні його оптимальної
структури використовують різні методи та моделі, а саме: математичне
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програмування, методи теорії ігор, сценарне моделювання, імітаційне
моделювання, нейронне моделювання, методи нечіткої логіки та інші.[6]
Зазначимо, що страхові компанії функціонують в умовах різноманітних
ризиків. Наприклад, з одного боку, вони виступають гарантом захисту
майнових інтересів страхувальників – фізичних та юридичних осіб (в
основному суб’єктів підприємницької діяльності), з іншого – протидіють
негативному впливу факторів, на які не можуть вплинути, але вони можуть
призвести до неплатоспроможності страхової компанії або погіршення її
фінансового стану.
Отже, забезпечення фінансової стійкості страховика залежить від
багатьох факторів, ключовими серед яких можна назвати: наявність
статутного капіталу, гарантійного фонду, створення страхових резервів,
достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань,
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності, обсяг та структура
страхового портфелю, ефективну інвестиційну діяльність, обгрунтовану
тарифну політику та ін. Їх поєднання та раціональна управлінська діяльність
сприяють акомодації страхової компанії до нестійких зовнішніх та
внутрішніх умов господарювання та збереженню якісних характеристик її
діяльності.
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Суми: Університетська книга, 2015. 287 с.
7. Стратегія страхового ринку 2025: реалістичні цілі і чесні умови
конкуренції. URL: https://forinsurer.com/public/19/11/25/4873?hl=850
209

Ляхевич Світлана
Науковий керівник: Маршук Л.М., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГРОШОВО-КРЕДИТНI ВIДНОСИНИ В ЕКОНОМIЦI УКРАЇНИ
Стан фінансової безпеки України на сучасному етапі розвитку держави
нестабільний і характеризується істотними кризовими процесами та
явищами, зокрема критичним зростанням боргових зобов’язань,
девальвацією національної валюти та обмеженістю резервів Національного
банку, високим рівнем тінізації фінансово-економічних відносин та
активізацією процесів виведення капіталу за кордон, зниженням обсягів
кредитування банками реального сектору, низькою фінансовою стійкістю
суб’єктів господарювання тощо.
Зазначені виклики підсилюються й впливом сучасних глобальних
зовнішніх чинників дестабілізації фінансових систем різних рівнів та
грошово-кредитних відносин, що актуалізує проблему обґрунтування
стратегічних пріоритетів та розробки і впровадження ефективних механізмів
реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової
безпеки України
Дослiдженням теоретичних основ удосконалення грошово-кредитних
вiдносин займались такi вченi, як Барановський О., Вовчак О., Бурлачков В.,
Варваренко Г., Гальчинський А., Гейць В., Клименко О., Лапчук Я.,
Малахова О., Міщенко В., Мороз А.,Петрик О., Сидоренко А., Смовженко Т.,
Шаповалова М. та ін.
Метою дослідження є визначення основних аспектiв функцiонування
грошово-кредитних вiдносин в економiцi України.
Грошово-кредитнi вiдносини – це сукупнiсть взaємозв’язкiв, пов’язaних
з рухом грошових потокiв, якi виникaють мiж рiзними суб’єктaми
фiнaнсового ринку в процесi формувaння, розподiлу, перерозподiлу тa
використaння вaртостi в грошовiй формi нa умовaх поворотностi тa плaтностi
для зaбезпечення безперервностi суспiльного вiдтворення тa економiчного
зростaння [2, с. 156]. Головнa роль в оргaнiзaцiї грошово-кредитних вiдносин
нaлежить бaнкaм, змiст дiяльностi яких полягaє у зaбезпеченнi можливостi
збiгу iнтересiв кредиторa i позичaльникa й, вiдповiдно, перерозподiлу
ресурсiв у мaсштaбaх нaцiонaльної економiки. Бaнки утворюють
iнституцiйну основу оргaнiзaцiї грошово-кредитних вiдносин, що визнaчaє
необхiднiсть детaльнiшого вивчення їх сутi [1, с. 85].
Нa першому етaпi бaнк розглядaється як iнститут ринкової економiки,
сутнiсть якого вiдобрaжaє певнa сукупнiсть здiйснювaних оперaцiй. У
процесi другого етaпу aнaлiзу пiдхiд до розгляду бaнку визнaчaється
дослiдженням його як суб’єктa економiчних вiдносин, змiст дiяльностi якого
хaрaктеризують його основнi функцiї в господaрствi. Третiй етaп вiдобрaжaє
тaкий рiвень дослiдження, нa якому вивчення бaнку здiйснюється у
взaємозв`язку iз середовищем, в якому вiн функцiонує, тобто у рaмкaх бiльш
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широкої системи – нaцiонaльної економiки, що створює можливостi реaльної
оцiнки ролi бaнкiв у вiдтворювaльному процесi. Результaти цього
дослiдження вкaзують нa вaжливу роль бaнкiв в оргaнiзaцiї кожного дiлового
циклу, позaяк, дiючи в сферi обмiну, вони зaбезпечують зв’язок мiж
виробництвом i розподiлом, з одного боку, i споживaнням з другого
[4, с. 155].
З урaхувaнням широкого спектру здiйснювaних бaнкaми оперaцiй
дослiдження у цiй сферi нaйбiльш доцiльно обмежити рaмкaми певного
мехaнiзму. Розумiння його сутi зaсновується нa учaстi всiєї бaнкiвської
системи в оргaнiзaцiї грошово-кредитних вiдносин, a вiдтaк мову слiд вести
сaме про бaнкiвський мехaнiзм, визнaчaють як сукупнiсть оргaнiзaцiйноекономiчних зaходiв, що формують умови i порядок дiй iнститутiв
бaнкiвської системи з регулювaння грошово-кредитних вiдносин нa
мaкрорiвнi тa їх реaлiзaцiї мiж економiчними aгентaми нa мiкрорiвнi.
Центрaльний бaнк вiдiгрaє роль системоутворювaльного iнституту, який
через регулювaння грошово-кредитних тa вaлютних вiдносин впливaє нa
вiдтворювaльнi процеси в реaльному секторi економiки. У роботi зроблений
нaголос нa вaжливостi iнституцiйного змiцнення тa посилення потенцiaлу
НБУ.Обґрунтовaно, що змiни в оргaнiзaцiї роботи фiнaнсових регуляторiв
мaють стосувaтися iнтегрaцiї нaгляду у сферi фiнaнсових послуг нa бaзi НБУ,
оскiльки в Укрaїнi мaє мiсце бaнкiвськоорiєнтовaнa побудовa фiнaнсового
ринку. Недоцiльним слiд визнaти нaйрaдикaльнiшi пропозицiї щодо
концентрaцiї функцiй нaгляду позa центрaльним бaнком нa бaзi єдиного
нaглядового оргaну зa дiяльнiстю фiнaнсового сектору. Нинi дiєвi
iнструменти регулювaння грошово-кредитних вiдносин мaє тiльки НБУ.
Для формування повноцiнного iнвестицiйного середовища в Українi слiд
визнати банкiвськоорiєнтовану модель, здатну залучити значнi вiльнi
грошовi кошти населення як основного внутрiшнього iнвестора. Беручи до
уваги небажання банкiв брати на себе ризик довгострокового фiнансування,
без якого неможливо досягти значних структурних змiн в економiцi, та
враховуючи свiтовий досвiд, необхiдно активно розвивати ринок цiнних
паперiв. В умовах глобалiзацiї саме вiн може стати тим iнструментом, який
сприятиме мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв iнвестицiйного призначення,
припливу iноземних iнвестицiй та пiдвищення конкурентоспроможностi
вiтчизняних пiдприємств.
Серед основних причин, що гальмують розвиток ринку цiнних паперiв,
видiлено такi: низька лiквiднiсть ринку; нерозвиненiсть сектору
iнституцiйного iнвестування та механiзмiв ринку (борговi iнструменти,
венчурнi фонди, торгiвля деривативами); вузький спектр фiнансових
iнструментiв фiнансування, насамперед за операцiями з фiзичними особами;
низькi стандарти та ефективнiсть корпоративного управлiння; вiдсутнiсть
лояльних до iнвесторiв стандартiв корпоративного управлiння; iнформацiйна
закритiсть ринку; дестабiлiзацiйна ситуацiя на валютному ринку. Питання
стимулювання розвитку ринку цiнних паперiв вимагають системного пiдходу
до їх розв’язання. Потрiбно одночасно вживати заходiв: у сферi бiзнес211

середовища ‒ для забезпечення функцiонування на ньому промислових
корпорацiй, у сферi фiнансового ринку ‒ для забезпечення залучення
необхiдних коштiв вiтчизняних та iноземних iнвесторiв. Серед напрямiв
активiзацiї розвитку ринку цiнних паперiв найважливiшим слiд вважати
формування iнформацiйної вiдкритостi та прозоростi [2, с. 23].Регулювання
грошово-кредитних
вiдносин
зумовлює
необхiднiсть
врахування
забезпеченостi економiки необхiдним обсягом грошових ресурсiв, якi є
водночас i важливою характеристикою, i детермiнантою ринкової
кон’юнктури з метою сприяння зростанню реальної економiки. В аспектi
забезпечення економiчного зростання України питання монетарного
забезпечення надзвичайно актуальне й гостро стоїть на порядку денному. Це
потребує наявностi ефективних механiзмiв контролю та регулювання
пропозицiї грошей. Основним механiзмом є жорсткий контроль показника
приросту грошової бази або її складових.
Таким чином, у ринковiй системi сутнiсть грошово-кредитних вiдносин
обумовлюється тим, що грошi виконують роль високолiквiдного ресурсу,
який забезпечує рух реальних товарiв. За таких умов грошi набувають ознак
своєрiдного унiверсального активу, володiння яким дає можливiсть
суб’єктам економiки отримати iншi матерiальнi й нематерiальнi цiнностi та
блага суспiльства. Це i визначає значимiсть грошово-кредитної сфери в
економiцi. Вплив на реальну економiку та суспiльне вiдтворення за
допомогою грошово-кредитних важелiв сприяє активiзацiї дiяльностi рiзних
суб’єктiв господарювання i створює передумови для ефективного розвитку
економiки.
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МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В свiтовій практиці оподаткування майна посідає одну з головних ролей
у наповненні бюджету. Пoдатки на майно – це важлива складова податкової
системи та істотний фінансовий ресурс, в першу чергу, місцевих бюджетів.
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У літературі можна виділити три основних підходи щодо сутності
податків на майно. Відповідно до першого підходу, майнове оподаткування
формує податки, які пов’язані із майном , у тому числі господарськими
операціями із майном, результатом яких є дохід. Згідно з другим підходом,
об’єктом майнових податків є тільки майно (рухоме чи нерухоме), і не
залежить від того, чи є воно джерелом доходу чи ні [1]. Такий підхід у
простій формі відображає сутність майнових податків. За третім підходом, як
визнають науковці, майно є об’єктом оподаткування тільки тоді, коли в
платника виникає податковий обов’язок, тобто в контексті закону про
окремий майновий податок. [2]
До майнових податків, які застосовуються в системі оподаткування в
Україні, належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, транспортний податок та плата за землю.
За назвою цих податків, можна зрозуміти, що об’єктом оподаткування
тут є майно, яке перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.
Джерелами сплати майнових податків є особистий дохід громадян або
прибуток підприємств.
У світовій практиці існує два основних способи визначення бази
оподаткування. Базою оподаткування в першому випадку є доходи власника
в ході користування майном. В другому випадку база оподаткування
визначається на основі ринкової вартості, яка показує майнову природу
податку і зумовлює визнання податку на майно податком на багатство.
Такий підхід зумовлює підвищення ефективності податкової системи, через
те, що ринкова оцінка вартості майна більш точно показує цінність об’єкту
для його власника. [3]
В деяких країнах база оподаткування характеризується широким
розгалуженням, через залучення до оподаткування інших видів рухомого та
нерухомого майна: транспортних засобів, обладнання та устаткування,
нематеріальних активів, предметів розкоші і т.д. Наприклад, у Японії до
майнових податків відносять податок на майно, податок на спадщину,
податок на іригацію та поліпшення землі, податок з власників
автотранспортних засобів. У Франції до різновидів майнових податків
відносять податок на доходи, одержані від операцій з нерухомим майном, з
цінними паперами та іншим майном; податок на власність; податок на
автотранспортні засоби підприємств та компаній; земельний податок;
податок на незабудовані ділянки; податок на житло.
На відміну від розвинених країн, в Україні кількість місцевих податків і
зборів суттєво відрізняється. Українське законодавство визначає 5 місцевих
податків і зборів, тоді як в країнах Європейського союзу їх кількість
перевищує сотню.
Для ефективного встановлення місцевих податків і зборів та їх
перспективного розвитку потрібно дотримуватись таких критеріїв:
- ефективності ( практика показує, що справляння податків і зборів є
ефективним, коли від них складно ухилитися);
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- справедливість (за однакових обставин до всіх платників
застосовується однаковий місцевий податок);
- гнучкість (місцева податкова система повинна стимулювати розвиток
своїх територій для ведення бізнесу);
- прив’язаність майнових податків до місцевих видатків (для того, щоб
платники податків знали про підзвітність їм місцевої влади за те, як
використовуються податкові надходження). [4]
На сьогоднішній день місцеве оподаткування є другорядним відносно
державного оподаткування і не виконує ні фіскальної, ні регулюючої функції.
Саме тому система майнового оподаткування в Україні потребує подальшого
розвитку.
Отже, майнове оподаткування є важливою частиною податкової системи
та істотним надходженням до бюджетів. Майнові податки мають неабиякі
переваги перед іншими видами обов’язкових платежів і є перспективою для
реформування податкової системи України через збільшення надходжень до
бюджету від податку на майно. Сьогодні в Україні оподаткування майна не
відіграє важливої фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними
країнами.
Список використаних джерел:
1. Химичева Н. И. Налоговое право. М.: БЕК. 336 с.
2. Шуліченко Т.В. Майнові податки: теоретичні аспекти. Вісник
Хмельницького національного університету. № 3. Т. 2. С. 166–169. URL:
https://journals.khnu.km.ua/vestni
k/pdf/ekon/2010_3_2/166-169.pdf
(дата
звернення: 04.04.2020)
3. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. / [Лютий І. О., Демиденко
Л. М., Романюк М. В. та ін.]; за ред. І. О. Лютого. К. : Центр учбової
літератури, 2012. 456 с.
4. Н.В.Сошка. Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого
оподаткування
в
Україні.
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=783 (дата звернення: 04.04.2020)
Матяш Марія
Науковий керівник: Маршук Л.М., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
В Україні, як і в інших країнах світу податки відіграють важливу роль у
наповненні бюджету держави. Ще з давніх часів податки почали ділити на
прямі і непрямі. Аналізуючи статистичні дані, можна побачити, що у
структурі податкових надходжень до Державного бюджету України частка
прямих податків перевищує непрямі. Роль прямих податків постійно зростає,
держава, встановлюючи відповідні ставки податків, стимулює або стримує
розвиток тієї чи іншої галузі економіки. Особливість прямих податків
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полягає в тому, що вони відносяться безпосередньо до особи платника
податку та до об’єкта оподаткування.
На сьогодні існує багато вчених-економістів, які займалися
дослідженням питання прямого оподаткування, а саме: В. Андрущенко,
М. Дем’яненко, Я. Литвиненко, А. Соколовська, Л. Сідельникова, С. Юрій та
інші.
Як вдало зазначає А. М. Соколовська, прямі податки – це обов’язкові
платежі, базою сплати яких є доходи підприємницьких структур або
населення. Серед таких податків виділяють податок на прибуток, податок на
доходи фізичних осіб, єдиний податок, податки на власність та інші види
податків [1].Таке визначення не відображає в цілому економічного змісту
прямих податків, враховують лише характеристики, які пов’язані з їх
обов’язковістю та базою сплати. Визначимо більш чіткі характеристики
прямих податків: впливають на інвестиційну та ділову активність на
розвиток інфляційних процесів, оскільки зменшують доходи платників;
розмір прямих податків, які будуть платником сплачені до бюджету залежать
від його доходів. Прямі податки за ознакою приналежності поділяються на
особисті та реальні. Особисті встановлюють індивідуально для кожного
залежно від його доходів, а реальні – оподатковують майно, незалежно від
доходів власника цього майна. Різниця між особистими та реальними
податками полягає в тому, що при особистому оподаткуванні первинним є
платник, а вторинним – об’єкт обкладання, а у реальному все навпаки,
первинним виступає об’єкт обкладання, а вторинним – платник.
Прямі податки класифікують також за ознакою органів державної влади,
які їх встановлюють на загальнодержавні – встановлюються найвищими
органами державної влади, ці податки наповнюють як державний так і
місцевий бюджети; місцеві – нараховуються місцевими органами влади,
формують дохідну частину виключно місцевих бюджетів. На практиці можна
виділити такі форми загальнодержавних податків:
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачують фізичні особи
резиденти та нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в
Україні або за її межами для резидентів [2]. Об’єктом оподаткування
виступає загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, а базою –
загальний оподаткований дохід. Базова ставка податку – 18%.Податок на
прибуток сплачують організації з отриманого прибутку (підприємства, банки,
страхові компанії). Оподатковується прибуток із з джерелом походження з
України та за її межами, база оподаткування – грошове вираження об’єкту
оподаткування [2]. Базова ставка податку складає 18%.
Отже, податок на прибуток фізичних осіб і податок на прибуток
підприємств є представниками прибуткового оподаткування. Розмір податку
на прибуток залежить від результатів фінансово-господарської діяльності.
Доходи підприємства націлені на розвиток виробництва, в той час як доходи
фізичних осіб – на споживання та заощадження. Прибуткове оподаткування
регулює розвиток виробництва, споживання, стимулювання економічної
активності, а також виконує фіскальну функцію, тобто наповнює державний
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бюджет.До місцевих податків можемо віднести єдиний податок. Це податок,
який сплачують суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній
системі оподаткування.
Запровадження
спрощеної
системи
оподаткування
стимулює
підприємницьку діяльність, створюючи сприятливі умови оподаткування.
Відбувається розвиток малого бізнесу, що в свою чергу, для держави сприяє
росту економічної активності населення, створенню нових робочих місць,
впровадженню інновацій.
Беручи до уваги вище наведену вище інформацію, можемо прийти до
висновку, що пряме оподаткування є важливим джерелом формування
бюджетних ресурсів держави і важливим регулятором соціальноекономічних процесів. Прямі податки слугують своєрідним механізмом, який
забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними інтересами та інтересами
певних суб’єктів господарювання, саме податки визначають характер
взаємовідносин між підприємствами усіх форм власності та підприємцями з
державними та місцевими бюджетами. Вплив прямих податків на
відтворювальні процеси здійснюється через зменшення або збільшення
прибутку (доходу), який залишається у платників після сплати податків,
забезпечує регулювання інвестицій, ділової активності, нагромадження
капіталу тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Світова практика господарювання показує, що провідним сектором
ринкової економіки є малий бізнес, без нього неможливий подальший
соціально-економічний
розвиток.
Мале
підприємництво
робить
фундаментальну основу у
формуванні середнього класу населення,
вирішуючи цим проблему зайнятості; створює сприятливі умови для
розвитку конкурентного середовища та перешкоджає монополізму.
Малий бізнес в Україні розвивається в умовах постійного реформування
і змін регуляторного середовища, що часом призводить до ухилу від сплати
податків та збільшення тіньового ринку. На заваді розвитку малого
підприємництва стоїть велика кількість економічних та організаційних
перешкод, серед яких важливе місце посідає механізм його оподаткування.
Позитивні зрушення в сфері малого бізнесу розпочались, коли була введена
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спрощена система оподаткування, хоча є і негативні наслідки даного
нововведення - в окремих випадках діюча система збільшила податкове
навантаження на суб’єктів малого підприємництва.
Саме тому вдосконалення системи оподаткування малих підприємств
України є актуальною та дуже важливою проблемою. Її вирішення суттєво
вплине на поповнення державного бюджету, подальший розвиток
підприємництва, інвестування галузей національної економіки та соціальний
захист населення.
Головні проблеми оподаткування суб’єктів малого бізнесу намагались
вирішити такі вітчизняні дослідники, як, В. Андрущенко О. Нестеренко, Ю.
Іванов, І. Лютий, М. Романюк, О. Молдован та інші. Згадані науковці у своїх
працях розкривають широкий зміст основних проблем щодо функціонування
спрощеної системи оподаткування та наголошують на небезпеці зловживань
спрощеною системою суб’єктами, які перебувають на загальній системі
оподаткування.[1,
с.34].З
метою
ефективного
розвитку
малого
підприємництва в Європі діє «Акт з питань малого бізнесу для Європи»,
прийнятий Комісією Європейських Спільнот у Брюсселі 25.06.2008 року. Він
є основою політики Європейського Союзу з питань функціонування малих і
середніх підприємств і спрямований на удосконалення механізму малого
підприємництва в Європі, спрощення регуляторного середовища для нього,
усунення перешкод для його розвитку.Гарантом підтримки малого
підприємництва в Україні є закон «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні», відповідно до якого, держава
гарантує фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, у тому числі
підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку
суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну
діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу[2].Для
оптимального способу стягнення податків з малого бізнесу згідно з чинним
податковим законодавством України, в 1998 році було запроваджено єдиний
податок, оскільки загальна система оподаткування була надто важкою і
обтяжливою. З моменту прийняття 2 грудня 2010 р. Верховною Радою
Податкового кодексу України [3], він стає основним нормативно-правовим
актом, що регулює сферу оподаткування. Згідно з його положеннями, було
внесено зміни до всіх податків. Суть нововведень, полягала в тому, що
суб'єктів спрощеної системи оподаткування розділили на кілька груп.
Фізичних осіб-підприємців, залежно від специфіки діяльності, поділили на 3
групи, а для юридичних осіб створили окрему групу.
Єдиний податок займає значну частку у структурі надходжень місцевих
бюджетів. Наприклад, обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019
року склав 24,7 млрд грн, що на 22,0% (або на 4,5 млрд грн) більше за
надходження аналогічного періоду минулого року. Слід зазначити, що
фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 18,2
млрд грн єдиного податку (або 73,8% від його загального обсягу),
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юридичними
особами
сплачено
3,7
млрд
грн
(14,9%),
сільськогосподарськими товаровиробниками – 2,8 млрд грн (11,3%) [4].
Стабільні темпи зростання національної економіки України стали
рушійною силою для розвитку малого бізнесу. Адже значна активізація
діяльності малого підприємництва спостерігається в процесії його залучення
до виробничо-інфраструктурних зв’язків із великим та середнім
виробництвом, а також як відповідь на зростання доходів та збільшення
платоспроможного попиту населення на товари та послуги [5, с.95].
Щорічний реліз Рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку
Doing business показав, що Україна посіла 64-у сходинку, покращавши свій
результат на сім позицій (з 71 до 64 місця), порівняно до 2019 року. [6].
В сучасних умовах розвитку для малих підприємців в ПКУ передбачено
два медоди ведення підприємницької діяльності: за загальною та спрощеною
системою оподаткування. Кожен новостворений суб’єкт господарювання
самостійно обирає для себе систему оподаткування, за якою відповідно і буде
сплачувати податки. При виборі загальної системи оподаткування, на нього
чекає сплата податків відповідно до переліку, поданого в ст. 9–10
Податкового кодексу України. Ця система недосконала і невигідна для
платників [7]. За цією системою платник повинен сплатити багато
обов’язкових платежів, у вести їх облік й нарахування, а це задача не із
легких. Найбільший тягар на підприємство в цьому випадку справляє
податок на прибуток чи податок на доходи фізичних осіб, оскільки ставки
обох становлять 18,0 % від бази оподаткування. За рахунок загальної системи
оподаткування держава отримує значні надходження до бюджету і
зацікавлена в тому, щоб доходи зростали. Проте більшість представників
малого бізнесу вдаються до спрощеної системи оподаткування, яка виключає
такі важливі з фіскальної точки зору платежі, як податок на прибуток та на
доходи фізичних осіб [8, с. 91].
Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
надає суб’єкту малого підприємництва низку переваг:
— спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку;
— можливість переходу на сплату єдиного податку з початку будь-якого
кварталу;
— спрощення розрахунків, пов’язаних із визначенням сум податків;
— можливість вибору сплати ПДВ;
— спрощення ведення поточного бухгалтерського обліку та форм
фінансової
звітності,
передбачених
Положеннями
(стандартами)
бухгалтерського обліку;
— меншення кількості форм та спрощення порядку подання податкової
звітності.
Проте поряд із перевагами спрощеної системи оподаткування суб’єктів
малого підприємництва, є ряд недоліків, зокрема:
— високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого бізнесу йти в
тіньову економіку;
218

— неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого
підприємництва, так і підприємництва в цілому;
— відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо
підтримки малого бізнесу;
— недостатня державна фінансова кредитна і майнова підтримка
малого бізнесу;
— недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих
підприємств;
— недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
— відсутність стимулів для інвестицій.
— обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
Узагальнення існуючих поглядів на майбутнє вітчизняного малого
бізнесу дозволяє зробити висновок, що основними напрямами подальшого
розвитку малого бізнесу в Україні у найближчій перспективі є:
— стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого
бізнесу.
— формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку
малого бізнесу;
— інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу;
— вдосконалення фінансово-кредитної підтримки;
— забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку
[9, с. 186].
Отже для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні
необхідно, щоб держава стимулювала розвиток зазначеного сектора за
допомогою більш м’якої регламентації його діяльності, запровадження
відповідних фінансових заохочень та гнучких механізмів регулювання ринку
праці.
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СИСТЕМА ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Прямі податки як складова податкової системи та інструмент
економічного регулювання повинні посилити збалансованість державних
фінансів та забезпечити фінансові ресурси, необхідних державі. Податки,
їхня сутність та економічна природа привертали увагу багатьох економістів,
таких як О. Василик, Т. Єфименко, А. Крисоватий, Д. Рікардо, А.Сміт, А.
Соколовська, В. Федосов тощо.
Прямий податок – податок, який стягується державою безпосередньо з
доходів (заробітної плати, прибутку, відсотків) або майна платника податків
(землі, будівель, цінних паперів) [2]. В Україні систему прямих податків
утворюють податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО),
єдиний податок, податок на майно. Податок на майно складається з податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку,
плати за землю [3].
Структуру системи прямого оподаткування відповідно до Податкового
кодексу України наведено на рис. 1.
Пряме оподаткування в Україні
Прибуткове оподаткування

Майнове оподаткування

Підприємство

Громадянин

Підприємство, громадянин

Податок на
прибуток, єдиний
податок

ПДФО, єдиний
податок

Податок на майно

Рисунок 1 – Структура системи прямого оподаткування в Україні
*Джерело: побудовано автором на основі [3]
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Податок на прибуток фактично є формою прибуткового оподаткування
доходів корпорацій у вигляді оподатковуваного прибутку, обов'язковою
частиною, що на основі Податкового кодексу вилучається до бюджету у
формі безкомпенсаційного платежу [1].
На відміну від податку на прибуток, податок на доходи фізичних осіб є
формою прибуткового оподаткування саме доходів громадян, а не їх частини
у формі прибутку. Практика оподаткування свідчить про позитивний досвід
використання прогресивних ставок та дотримання принципу соціальної
справедливості щодо розподілу податкового навантаження між юридичними
та фізичними особами в системі прибуткового оподаткування.
Визначаючи місце прямих податків у податковій системі України,
звертаємось до характеристики базових моделей побудови податкової
системи. У світовій практиці виокремлюють чотири моделі залежно від
частки надходження певних податків до бюджету. По-перше, це
англосаксонська модель, орієнтована на прямі податки з фізичних осіб, при
цьому частка непрямих податків незначна. По-друге, це євроконтинентальна
модель, яку характеризують значна частка непрямих податків та значна
частка
відрахувань
на
соціальне
страхування.
По-третє,
це
латиноамериканська модель, в основі якої лежить непряме оподаткування,
що є найбільш сприятливим за умов інфляції. По-четверте, це змішана
модель, яка має риси попередніх моделей і яку держави вибирають задля
урізноманітнення структури доходів для запобігання залежності бюджету від
окремих видів податків [3].
В Україні практично запроваджена класична європейська модель
оподаткування прибутку підприємств, яка є найпоширенішою в країнах ЄС
та ОЕСР. Згідно із цією моделлю, базовим показником для розрахунку
об’єкта оподаткування є бухгалтерський фінансовий результат до
оподаткування, який коригується на податкові різниці, визначені у розділі ІІІ
Податкового кодексу України.
Таким чином, система прямого оподаткування повинна забезпечувати
сприятливі умови для здійснення господарської діяльності суб’єктами
господарювання з метою забезпечення надходжень до Бюджету, підвищення
ефективності податкової політики та стимулювання фінансової діяльності
суб’єктів господарювання.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України : Закон від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із
змінами та доповненнями. URL: http://sfs.gov.ua/nk (дата звернення:
13.04.2020).
2. Податкові механізми відновлення соціально-економічного розвитку в
контексті реформи 2016 року. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/
podatkovi_mehanizmu-f6424.pdf (дата звернення: 12.04.2020)
3. Чижова Т. Сучасні реалії прямого оподаткування в Україні та
перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.
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ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Податкова система посідає головну ланку економічної системи в кожній
країні. Вона забезпечує фінансову базу держави, а також виступає головним
знаряддям реалізації її економічних і суспільних інтересів. В системі
оподаткування виділяють дві групи податків: прямі та непрямі. Ці елементи є
в тісному взаємозв’язку між собою.
Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить
від розміру об'єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є
той, хто одержує дохід, володіє майном. До прямих податків належать всі
прибуткові та майнові податки(податок на прибуток підприємств, податок на
доходи фізичних осіб і тд.).
Непрямими податками називають обов’язкові платежі що сплачуються
про купівлі товару та сплачуються опосередковано через механізм цін. Вони
входять до ціни товарів та послуг як надбавка до них, і стягуються за рахунок
сплати цієї надбавки. Розмір цієї надбавки для окремого платника залежить
від його доходів.
На сьогоднішній день багато українських вчених приділяли свою увагу
дослідженню та порівнянню здійснення прямого та непрямого
оподаткування.
Найбільший
внесок
внесли
наступні
вчені:
В.М. Андрущенко, В.В. Буряковський, О.Д. Василик, М.І. Вдовиченко, В.М.
Суторміна, В.М. Федосов, В.П. Вишневський, Т.А. Власенко, М.Я.
Дем’яненко, І.В. Грищенко, В.С. Загорський, , І.Г. Благун, Е.А. Бойко,
С.І.Іловайський, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, П.В. Мельник, В.М.
Опарін, К.В. Павлюк, Г.О. П’ятаченко, А.М. Соколовська.
За міжнародними дослідженнями прямі податки переважають у Данії,
Великобританії, Бельгії, Люксембурзі, Ірландії, Фінляндії, Німеччині,
зростання їх ролі відбулося в Австрії, Мальті та Словаччині. В свою чергу
непрямі податки переважають у Чехії, Греції, Франції, Словаччині, Естонії,
Кіпрі, Латвії, Литві, Угорщині, Австрії, Польщі, Португалії, Словенії,
Болгарії, Румунії та Швеції [2].
Україна ж відноситься до числа країн в яких переважають непрямі
податки. Непрямі податки займають близько 70% усіх податкових
надходжень до державного бюджету. Це пояснюється тим, що непрямі
податки більш ефективні в фіскальному аспекті, тому що оподатковують
споживання, а воно є більш стабільною та незмінною величиною ніж
прибутки.
До основних відмінностей між прямими та непрямими податками можна
розглянути в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Принципові відмінності прямих та непрямих податків
Прямі податки
Непрямі податки
1.Платник податку та особа, що несе податкове навантаження:
Одна і та ж особа
Різні особи
2.Включаються в ціну на стадії:
Виробництва
Реалізації
3.Стягуються за:
Декларацією та кадастрами
Тарифами
4.Стягуються з:
Виробництва
Споживання

*складено автором на основі даних [1]
Ставки оподаткування в України є одними з найнижчих в ЄС (за
виключенням невеликих країн), а отже, найбільш конкурентоспроможними.
Вітчизняні ставки податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток
підприємств по 18% є одними з найнижчих в Європі. Так, наприклад,
менший від вітчизняного податку на прибуток підприємств (12,5%) в Ірландії
компенсується вищими ставками ПДФО (до 48%) та ПДВ (23%). Аналогічно
менший податок на прибуток у Словенії (17%) компенсується вищими
ставками ПДФО (до 50%) та ПДВ (22%). У Румунії при ставках податку на
прибуток та ПДФО по 16% ставка ПДВ становить 24%. Найнижчі в ЄС
пласкі ставки оподаткування у Болгарії (10%) впродовж останніх років не
забезпечили істотного економічного зростання, а лише різко збільшили
дефіцит бюджету і, як наслідок, призвели до нарощування державного боргу.
З 28 країн-членів ЄС вище за українську ставку ПДВ мають 17 країн, на рівні
вітчизняних 20% – 7 країн та тільки 4 країни – меншу (Люксембург, Мальта,
Німеччина та Кіпр). Таким чином, за виключенням невеликих острівних
країн та країн Прибалтики, Україна має найбільш привабливі ставки
оподаткування, що є важливою передумовою для залучення іноземних
інвестицій та створення нових робочих місць [3].
Проте не зважаючи на досить привабливі ставки оподаткування, як
прямих так і непрямих податків, у справлянні їх до бюджету є досить значні
проблеми. В таблиці 2 наведенні деякі з них:
Таблиця 2 – Основні недоліки прямих та непрямих податків
Прямі податки
1.Не являються стабільним джерелом
надходження ;
2.Потребує складного механізму
бухгалтерських розрахунків;
3.Складна система контролю сплати
податку;
4.Не мають жодного впливу за контролем
споживання товарів.

Непрямі податки
1.Сприяють розвитку інфляційних
процесів;
2.Не залежать від розміру доходів
платника податків;
3.Не впливають на доходи громадян та
економічні процеси в державі;
4.Більш затратний, для держави, механізм
стягнення та контролю

*складено автором на основі даних [1]
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Надходження прямих та непрямих податків до бюджету є необхідною
умовою для виконання державою своїх функцій, оскільки вони забезпечують
майже 3/4 усіх надходжень до державного бюджету.
Отже, в дохідній частині бюджету України переважають непрямі
податки, в свою чергу прямі податки мають незначні перевага над
непрямими, деякі переваги існують лише з погляду платоспроможності
платника податків, проте так як в Україні стягання податку на доходи
фізичних осіб та прибуток підприємств здійснюється за встановленими
ставками, то дана перевага майже не реалізується.
Країни з високим рівнем економічного розвитку звичайно ж не
обмежуються однією формою оподаткування, а використовують їх
поєднання, у визначених співвідношеннях. Україні необхідно знайти
найбільш вигідне поєднання прямого та непрямого оподаткування.
Задля ефективного розвитку економіки та й взагалі існування держави в
цілому необхідна модернізація, усунення глобальних недоліків у податковій
системі в цілому. З метою подолання деяких недоліків необхідно посилити
контроль за системою збору податків, зробити доступну для огляду
населення систему фінансування видатків за рахунок податкових
надходжень, також досить ефективними можуть бути проведення
роз’яснюючи тренінгів та майстер-класів для платників податку. Це може
сприяти на вирівнювання частки прямих та непрямих податків, що зробить
країну більш цікавою для іноземних інвесторів, та посприяє розквіту
промисловості, а надалі і більші податкові надходження.
Список використаних джерел:
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ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ: РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА
Інфляція є однією з найбільш проблем економіки в багатьох країнах
світу, в тому числі й в Україні. Вона вагомо впливає на економічні сторони
життя суспільства, включаючи і рівень життя населення. Тому важливим є
приборкання інфляційних процесів завдяки аналізу їх за попередні роки та
впровадженню ефективної антиінфляційної політики.
Дослідженням антиінфляційної політики та інфляційних чинників
України займалися такі вчені, як: В. Федоренко, А. Гриценко, Д. Богиня,
А. Сменковський, Т. Волинський, В. Пинзеник, С. Панчишин та ін.
Метою цієї роботи є дослідження динаміки інфляційних процесів в
Україні на протязі 20 років (2000-2020 роки).
Інфляція (від лат. іnflatio – вздуття) – тривале і стійке зростання
загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності
національної грошової одиниці. В економіці інфляція проявляється у вигляді
грошових знецінень, дефіциту товарів, послуг, підвищення загального рівня
цін на товари, засоби виробництва та послуги, а також девальвацією
національної валюти [1].
Починаючи з 2000 років в Україні була присутня помірна та галопуюча
інфляція. Незначна дефляція, тобто зниження цін спостерігалась у 2002 та
2012 роках. Зазвичай інфляція в Україні була пов’язана з світовими
економічними кризами, тобто 2008 рік ( Глобальна фінансова криза 2008
року) та 2014-15 роки (Економічна криза в Україні з 2013) , а також з різкою
девальвацією гривні – зниження курсу гривні щодо іноземних валют. (табл.
1, рис. 1)
Таблиця 1 – Рівень інфляції в Україні, 2000 – 2020 рр.
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Індекс інфляції, %
112.40
106.10
99.40
108.20
112.30
110.30
111.60
116.50
122.30
112.30
109.10
104.60
99.80
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Продовження таблиці 1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

100.50
124.90
143.30
112.40
113.70
109.80
104.10
101.30

Джерело: узагальнено автором за даними [2]
Проаналізувавши дані таблиці, можемо сказати що інфляційний стрибок
був ще у 2014 році і як наслідок інфляція досягла свого максимуму у 2015
році і становила 143,30%. Це пов’язано із початком війни на сході України,
та ускладнилася з появою політичної кризи в країні. Також ми можемо
спостерігати зниження інфляції з того ж самого 2015 року по 2020. Це
пов’язано з стабілізацію ситуації на
валютному ринку, а також із
впровадженням відносно жорстокої монетарної та фіскальної політики, яку
проводив уряд та Національний банк.
Як ми бачимо, роль держави в регулюванні процесів інфляції є дуже
значною. Саме держава проводить так звану антиінфляційну політику –
комплекс відповідних заходів метою яких є боротьба з інфляцією. При виборі
антиінфляційної політики потрібно прийняти до уваги вид інфляції, оскільки
для кожного виду інфляції (помірної, галопуючої, повзучої,гіперінфляції) є
окремі заходи по боротьбі з ними, які включають окремі особливості кожної
з них.
Отже, в Україні у формуванні інфляції велику роль відіграє політичний
стан країни та кризи, як світові так і ті, що відбувають всередині країни. Як
зрозуміло, інфляція несе руйнівні наслідки для суспільства: знижує реальні
доходи і рівень життя, знецінює заощадження громадян. Щоб запобігти
загостренню інфляційних процесів, які впливають безпосередньо і на
економіку країни і на життя населення влада має забезпечити виконання
відповідних дієвих заходів, які стабілізують ситуацію в країні і в тому числі
темпи інфляції, оскільки неконтрольоване зростання інфляції може призвести
до інших непередбачуваних наслідків.
Список використаних джерел:
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ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ:
МЕХАНІЗМ НАРАХУВАННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ
Оцінка ефективності податкової системи України в умовах її
реформування і наближення до європейських стандартів зорієнтована, в
першу чергу, на справляння тих податків, які запроваджені за роки
незалежності в період ринкових трансформацій, а саме податків на
споживання (податок на додану вартість, акцизний збір, мито). Механізми
справляння податків на споживання, які запозичені в країнах ринкової
орієнтації і накладені на українську, постійно змінювались. При цьому зміни
були обумовлені як об’єктивними причинами (економічна криза), так і
суб’єктивними (лобіювання інтересів окремих політичних сил). Зміни
податкового законодавства спричинили виникнення низки невідповідностей,
різних схем ухилень від їх сплати, великих розмірів податкового
відшкодування, а відтак і думку про недоцільність їх справляння та заміну
іншими податками.
Податки на споживання, задовільняючи інтереси фіску, виконують і
регулюючу функцію, зачіпаючи при цьому різні сторони діяльності суб’єктів
господарювання, а саме: впливають на наявність обігових коштів, обсяг
фінансових ресурсів, суму прибутку, яку можна отримати при певному рівні
цін, що склалися на конкретному сегменті ринку.
З огляду на вищезазначене, в умовах реформування податкової системи
України актуальним науковим завданням, яке потребує дослідження, є
узгодження фіскальної достатності податків на споживання та виявлення їх
впливу на формування цін, що зумовлює структурні зрушення в економіці в
цілому та здійснює безпосередній вплив на суспільний добробут населення
через можливість широкого доступу до ринку споживчих товарів та
послуг[2]. Теоретичні основи сучасних наукових підходів до побудови
оптимальної системи оподаткування викладені в роботах відомих зарубіжних
вченихекономістів: Ш. Бланкарта, С.І. Ілловайського, Д. Кейнса, І.М.
Кулішера, В.А. Лебедєва, П.В. Мікеладзе, І.Х. Озерова.
Кожен податок, що справляється в державі, при виконанні ним
розподільчо-регулюючої функції повинен нести певне економічне
навантаження, зачіпати інтереси юридичних і фізичних осіб, які їх
сплачують. Податки на споживання виступають надбавкою до ціни товару і
пов’язані з процесом ціноутворення. На відміну від інших податків, які
включаються в ціну з використанням різних механізмів, податки на
споживання є видимими елементами цін. Адже знаючи ціну товару і ставку
податку на споживання завжди можна розрахувати їх суму, а відтак вплив на
доходи споживачів товарів і послуг.
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Таким чином, податки на споживання – податки, які, беручи участь у
процесах споживання, виступають видимими елементами цін товарів
(послуг) та регулюють обсяги споживання, впливаючи при цьому на
купівельну спроможність населення, а відтак, і на суспільний добробут.
Податки на споживання здійснюють як прямий, так і опосередкований вплив
на суспільний добробут населення. Прямий вплив податків на споживання на
суспільний добробут здійснюється через рівень цін, а опосередкований вплив
полягає в тому, що податки на споживання, будучи залежними від рівня
ринкових цін, впливають на суспільний добробут через видатки бюджету.
Непрямі
податки
характеризуються
найвищою
фіскальною
ефективністю серед інших видів податків та поступовим збільшенням їх
частки у доходах державного бюджету та ВВП, що пояснюється більшою
гнучкістю сфери споживання у порівнянні з прибутками підприємств чи
доходами фізичних осіб. Цей факт свідчить про спроможність податків на
споживання виконувати функцію "вбудованих стабілізаторів", тобто
здійснювати автоматичний вплив на економічний цикл.
У тому вигляді, в якому ПДВ сьогодні існує в Україні, його, справді,
цілком справедливо вважати чи не найбільшою проблемою у податковій
системі і джерелом значних структурних викривлень для економіки. Попри
певні недоліки в законодавстві, які потребують налагодження, істинні
причини сьогоднішньої економічної хворобливості вітчизняного ПДВ
перебувають за межами його законодавчої бази [1]. Натомість, ці причини
полягають у глибоко корумпованому адмініструванні цього податку, що
базується на організованій системі шахрайської діяльності з активним
залученням державних посадовців з контролюючих, правоохоронних та
судових органів.
Наступним за значимістю та розміром надходжень до Зведеного
бюджету України (серед непрямих податків) є акцизний податок, справляння
якого регламентується Розділом VI ПКУ й який є непрямим
загальнодержавним податком на споживання окремих видів товарів
(продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що включається до ціни таких
товарів. Варто зазначити, що акцизний податок формує значну частину
доходів Зведеного бюджету України [3]. В Україні акцизне оподаткування
характеризується низкою недоліків, які знижують його фіскальну
ефективність і регуляторні можливості, незважаючи на досить тривалу
історію становлення його розвитку акцизного оподаткування. У сфері
акцизного оподаткування основними напрямами вдосконалення є:
підвищення рівня адаптації законодавства до вимог ЄС; розширення переліку
підакцизних товарів, об’єктів та бази оподаткування; посилення екологічної
спрямованості акцизного оподаткування; підвищення дії фіскальної і
регулятивної функцій акцизу.
Наступним непрямим податком є мито – вид митного платежу, що
стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон України, тобто
ввіз, вивіз чи транзит, і який включається до ціни товарів та сплачується за
рахунок кінцевого споживача. Порядок його справляння регламентується
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Митним кодексом України [3]. Митне оподаткування в Україні потребує
розвитку митного контролю, тобто реорганізації системи митних органів та
вирішення проблем правового регулювання митного контролю, оскільки
продовжують діяти застарілі нормативні акти, між чинними правовими
актами наявні істотні суперечності, що порушує системність митного та
податкового законодавства, чимало нормативних актів виявляються
неефективними.
На сьогоднішній день непряме оподаткування є одним із основних
способів наповнення бюджету як в Україні, так і в багатьох інших країнах
світу. Ефективність непрямих податків в фіскальному аспекті полягає в тому,
що вони оподатковують споживання. Тому, використовуючи ці податки
можна дещо впливати на структуру попиту, оскільки від них тяжко
ухилитись. Рівень виконання надходжень непрямих податків в Україні не
відповідав плановим показникам, що свідчить про необхідність
вдосконалення функціонування податкової системи держави. За таких умов
непряме оподаткування в Україні потребує використання заходів, що
сприятимуть поступовому наближенню податкового законодавства України
до законодавства ЄС [2]. Такими напрямами є: скорочення переліку
пільгових операцій ПДВ та перехід до диференційованої шкали ставок
податку, подальше сприяння підвищенню ставок акцизного податку з метою
зменшення споживання підакцизних товарів, а також розвиток митного
законодавства України відповідно до стандартів, розроблених міжнародними
структурами.
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Полуянов Владислав
Науковий керівник: Абдуллаєва А.Є., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Необхідність та форми застосування акцизів є одним із найбільш
дискусійних питань як вітчизняної, так світової теорії та практики
оподаткування. Акцизне оподаткування можна вважати однією з найдавніших
форм оподаткування після данини. Свого часу саме розвиток торгівлі
обумовив бурхливий розвиток акцизного оподаткування, оскільки у ті часи
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акцизи були відносно простими в адмініструванні, а їх стягнення
забезпечувало стабільне наповнення казни правителів.
Теоретичні та практичні дослідження ролі акцизного податку у системі
оподаткування споживачів в Україні проведені такими науковцями, як:
Андрущенко В. Л., Жукевич О.М., Коротун В. І., Курило О.В., Опарін В.М.,
Пислиця А.В., Боровик П. М., Юрій Е.О., та інші.
Акцизний податок - це різновид непрямих податків, яким
оподатковуються високорентабельні та монопольні товари, який включається
у ціну товару та платниками якого виступають кінцеві споживачі товару, на
який нараховується акциз.
У окремих країнах надходження від акцизних зборів є вагомою статтею
бюджетних доходів. У Польщі, Чехії та Угорщині надходження від акцизних
зборів становлять 10-15% усіх податкових надходжень, в Канаді - 9,9, в Японії
- 7,3, у США - 6,8% . Значні загальні надходження від акцизних зборів і в
країнах Європейського Союзу, зокрема в Бельгії за минулі чотири роки акциз
становив 5% загальних доходів бюджету, в Греції - 22%, у Великій Британії,
Ірландії, Фінляндії та Португалії цей показник був на рівні 12,2 - 13,3, у
Німеччині та Франції - відповідно 8,4 і 6,4%.
У країнах Європейського Союзу найважливішим джерелом надходжень
від акцизу залишається акциз на енергетику. В Італії акциз на енергетику
становить 80% всіх надходжень від акцизу, а в Ірландії - 41,2%, у Франції,
Німеччині та Великій Британії - відповідно 71, 69 та 54% [2].
Традиційні акцизи на алкогольні напої (вино, ігристі вина, пиво,
дистильований і етиловий спирт) та тютюнові вироби (в основному сигарети)
є найдавнішими акцизами, дія яких спрямована на дискримінацію
користувачів цих продуктів (їх назва перекладається з англійської мови як
«податок на гріх»).
Проте в окремих країнах цей показник суттєво відрізняється. Так, в Італії
він становить 20%, в Німеччині та Великій Британії - 40, в Ірландії - 58%. Крім
того, такі країни по-різному підходять до оподаткування акцизом алкогольних
напоїв та тютюнових виробів. Швеція та Фінляндія, наприклад,
використовують дуже високі акцизні ставки на алкогольні вироби
(надходження становлять 70% доходів від «податків на гріх»), а в Італії,
Люксембурзі, Греції, Австрії та Португалії більше уваги приділяється
оподаткуванню тютюнових виробів (надходження становлять 83-89% доходів
від «податків на гріх»)[3].
У всіх країнах об'єктом акцизного оподаткування є пиво. При цьому в
Німеччині, Іспанії, Люксембурзі застосовують надзвичайно низькі ставки.
Дещо вищі вони в Австрії, Бельгії, Греції, Франції. Інші країни оподатковують
пиво за ставками, вищими за рівень у названих вище країнах в 6-40 раз
(Португалія, Німеччина, Данія). Міцні алкогольні напої обкладаються
найвищими акцизами.
Акцизи на енергоносії на бензиновій основі, що використовуються як
пальне в країнах Європейського Союзу, нижчі від пального, що містить
свинець, і далі відповідно по групах - пальне без вмісту свинцю, дизельне
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пальне, гас, рідкий паливний газ. При цьому навіть найнижча ставка
перевищує мінімальний розмір на 10-20%.
Досить помітним є процес вирівнювання акцизних тарифів у розрізі країн
Європейського Союзу. Це більше стосується продуктів, призначених для
промислового використання та опалювання. Причиною цього є той факт, що
окремі країни (Австрія, Данія, Італія, Португалія, Швеція) проводять політику
накладання акцизів на однакові або подібні продукти незалежно від сфери їх
використання з метою зведення до мінімуму ризику зловживань та зменшення
вартості контролю. Водночас інші країни (Бельгія, Велика Британія,
Фінляндія, Люксембург та Нідерланди) здійснюють політику низьких акцизів
на більшість продуктів, призначених для промислового використання або
опалювання згідно з директивами Європейського Союзу.
Незважаючи на численні зміни до законодавства, що регулює
виробництво та обіг підакцизних товарів, сьогодні зберігається тенденція до
використання різноманітних схем ухилення від сплати акцизного податку та
інших податків економічними агентами, які пов'язані з даною сферою.
Наявність таких схем викликана як недосконалістю законодавчої бази, так і
проблемами в адмініструванні акцизного податку в Україні [1].
Якщо порівнювати вітчизняне акцизне законодавство із законодавством
ЄС, то в нашій законодавчій базі відсутнє таке поняття, як «режим припинення
оподаткування». В Україні схоже за своєю суттю, але не за змістом є
використання механізму сплати акцизного податку з використанням
податкових векселів. Сфера застосування акцизних складів в Україні звужена
до місць виробництва і зберігання етилового спирту, горілки і лікерогорілчаних виробів. Їх форма за своєю суттю не відповідає нормам, які діють в
країнах-членах ЄС, де акцизні склади є платниками податків.
Ще однією проблемою, яка сьогодні і існує в системі оподаткування
акцизним податку, є визначення оптимальних ставок оподаткування даної
продукції. Рівень диференціації таких ставок є предметом дискусії як
науковців, так і практиків. Серед аргументів «проти» наводяться: ускладнення
адміністрування і обліку, негативний вплив на структуру попиту тощо. Однак,
зважена диференціація дозволить державі регулювати споживання окремих
видів товарів, а також підтримувати розвиток відповідних галузей
національної економіки [1].
Ще одним питанням, яке потребує розгляду при реформуванні акцизного
податку є використання пільг. Основною відмінністю вітчизняного
законодавства, що регулює стягнення акцизного податку, є наявність
галузевих пільг. Так, в Україні основними «споживачами» пільг з акцизного
податку є автомобілебудування та виноробна промисловість [5].
Напрямами подальшого вдосконалення оподаткування акцизного податку
в Україні повинно стати:
- обґрунтоване зростання ставок акцизного податку на лікеро-горілчані та
тютюнові вироби;
- з використанням світового досвіду, залучення до оподаткування даним
податком товарів, які за своєю сутністю є підакцизними;
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- вдосконалення державного контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів;
- підвищення ефективності акцизних складів на підприємствахвиробниках підакцизної продукції;
- збалансування фіскальної та регулюючої складової використання
акцизного податку з лікеро-горілчаної та тютюнової продукції;
- запровадження єдиної автоматизованої електронної системи
моніторингу та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що
дозволить як підвищити ефективність державного контролю, так і дозволить
оцінити реальну картину сучасного стану даного ринку;
- запровадження системи контролю за виробництвом та обігом
спиртовмісних рідин у безперервному потоці з метою унеможливлення
виробництва спирту під виглядом спиртовмісних рідин.
В узагальненому вигляді основними завданнями, які постають при
реформуванні оподаткування акцизним податком в Україні, є формування
ефективної системи акцизного податку з використанням економічно
обґрунтованого рівня його ставок і забезпечення виконання ним функції,
пов'язаної з обмеженням споживання окремих товарів-шкідливих для здоров'я
людини. Реалізація зазначених заходів дозволить як підвищити фіскальну роль
акцизного податку в Україні, так і створить умови для забезпечення сталого
розвитку підприємств-виробників підакцизної продукції, а також захистити
вітчизняних споживачів від неякісної продукції як вітчизняного, так і
імпортного походження.
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ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Забезпечення місцевих бюджетів необхідними фінансовими ресурсами в
недостатньому обсязі та нестабільність їх дохідних джерел в Україні вже
давно виступають суттєвою проблемою, вирішенню якої в останні роки
український уряд приділяє значну увагу. Головну роль у забезпеченні
місцевих бюджетів необхідними ресурсами відіграють місцеві податки та
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збори, тому перебудова системи місцевого оподаткування постає
невідкладним питанням, бо саме вона не в змозі забезпечити фінансову
самостійність та автономність органів місцевого самоврядування. Отже,
місцеве оподаткування в Україні має стати регулятором економічного
розвитку. Під час його зміни необхідно забезпечити реалізацію всіх
принципів оподаткування та критеріїв, опираючись на досвід розвинутих
країн.
Питаннями місцевого оподаткування в Україні серйозно займаються такі
вчені-економісти, як: В. Андрущенко, К. Павлюк, В. Геєць, О.П. Кириленко,
Є.Жмереко, О. Василик, А. Гальчинський, І. Волохова, О. Дубовик та ін. В
своїх працях вони наводять позитивний досвід зарубіжних країн,
розглядають методи вирішення проблем місцевого оподаткування в країні,
зокрема, пропонують запровадження нових місцевих податків та зборів,
обґрунтовують та доводять їх ефективність. Проте, багато питань досі
залишаються невирішеними. Тому, зважаючи на складність та не
однозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують
поглибленого вивчення.
Мета дослідження полягає у дослідженні особливостей місцевого
оподаткування та визначенні шляхів вдосконалення їх адміністрування на
основі зарубіжного досвіду.
Насамперед, сучасна система місцевого оподаткування в Україні не
відповідає загальновизнаним критеріям економічної доцільності. Ставки
місцевих податків та зборів не враховують реальних можливостей платників.
Усе це переконує, що перебудова системи місцевого оподаткування має
бути спрямована на забезпечення фінансової бази, що є однією з
найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад та
утворених ними органів місцевого самоврядування.
Міжнародна термінологія визначає місцеві податки та збори основою
дохідної частини місцевих бюджетів. У різних країнах кількість місцевих
податків і зборів неоднакова. В Україні, на відміну від більшості розвинених
країн світу, перелік місцевих податків та зборів є досить обмеженим. В
українському податковому законодавстві визначено лише два місцевих
податки і два збори.
У розвинених зарубіжних країнах місцеві податки і збори, як правило,
мають високу питому вагу у загальній сумі грошових надходжень до
місцевих бюджетів, на відміну від України, де місцеві податки та збори
становлять відносно незначну частку у місцевих бюджетах. У переважній
більшості розвинутих країн з ринковою економікою місцеві податки та збори
є основою дохідної частини місцевих бюджетів.
У зарубіжних країнах основою місцевого розвитку є власні фінансові
ресурси, тобто місцеві податки та збори, що забезпечують ефективність
управління економічною та соціальною сферами на місцевому рівні. Окрім
фінансової незалежності органи місцевого самоврядування мають право
самостійно управляти місцевими податками і зборами, які стягуються до
відповідного бюджету. Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних
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країнах свідчить про те, що роль власних джерел наповнення місцевих
бюджетів постійно зростає.
Як свідчить зарубіжний досвід, доцільним також можна вважати
розширення переліку місцевих податків і зборів, зокрема за рахунок
запровадження зборів цільового спрямування (для прикладу, збору за
прибирання та освітлення вулиць, утилізацію сміття і побутових відходів,
упорядкування парків, цвинтарів), податку з реклами, який раніше
справлявся в Україні тощо, зважаючи на право місцевих органів влади
самостійно визначати ставки запроваджених платежів відповідно до
специфіки економічного, соціального чи екологічного стану окремих
територій.
Системи місцевого оподаткування в країнах з ринковою економікою
відзначаються великою різноманітністю. Це спричинено як історичними
чинниками, так і прагненням місцевих органів влади підвищити ступінь
фінансової автономії за рахунок таких джерел доходів, як місцеві податки та
збори. Зокрема, у більшості розвинених країн місцеві податки і збори
становлять 5 – 40% усіх податкових надходжень до зведених бюджетів. Як
приклад, в Японії місцеві податки та збори становлять 35%доходів органів
місцевого самоврядування, у Великобританії – 37%, в Німеччині – 46%, у
США – 66%. Також місцеві органи влади в багатьох країнах наділені правом
самостійно встановлювати місцеві податки та збори. Така самостійність може
проявитися у різних формах та розподілу повноважень між центральним
урядом та місцевим самоврядуванням. Органи місцевої влади можуть мати
необхідні права у місцевому оподаткуванні, виборі форм обкладання
податками та їх розмірі.
Проаналізувавши системи місцевого оподаткування зарубіжних країн,
можна виокремити певні відмінності та недоліки місцевого оподаткування в
Україні. Перш за все, частка місцевих податків і зборів у дохідній частині
місцевих бюджетів є не значною, що є негативним чинником для
забезпечення економічного розвитку місцевого самоврядування. Також
органи місцевого самоврядування не мають достатньо прав для того, щоб
повністю регулювати місцеві подати та збори на місцях. Усунути дані
проблеми можна за допомогою ефективної системи впровадження
децентралізації.
Основні зміни, які мають відбутися в Україні для покращення стану
місцевого оподаткування, тісно пов’язані з необхідністю реформування
системи органів місцевої влади та розвитку інститутів громадянського
суспільства. Досвід розвитку зарубіжних країн свідчить про те, що
оптимізація місцевої організації влади, зміцнення місцевого самоврядування,
формування самодостатніх територіальних громад неможливе без
проведення децентралізації влади, яка є основою забезпечення високого
рівня життя населення, надання якісних послуг на локальному рівні
Сьогодні Україна ефективно впроваджує та проводить реформи, що
стосуються децентралізації і економічного зростання як окремої
територіальної громади, так і держави і в цілому.
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У даний період часу Україна покладає великі надії на реформу
децентралізації, ефективність якої залежить від правильності розуміння та
мислення органів місцевого самоврядування щодо формування стратегій
регіонального розвитку та об’єднання територіальних громад.
Таким чином, зарубіжний досвід функціонування місцевих податків та
зборів дозволяє систематизувати основні принципи удосконалення
формування місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів, а саме:
– вплив місцевих податків та зборів у частині формування дохідної
бази місцевих бюджетів;
– оптимальне співвідношення розмірів місцевих податків і зборів, які
надаються місцевими органами влади;
– розширення повноважень органів місцевої влади у сфері
регулювання місцевих податків та зборів.
Отже, зарубіжний досвід розвитку місцевих податків та зборів має
важливе значення в сучасних умовах, так як в Україні назріла необхідність
децентралізації місцевих бюджетів для ефективнішого задоволення потреб
населення.
Підсумовуючи, можна зазначити, що діюча на сьогодні в Україні
система місцевих податків та зборів перебуває на стадії реформування.
Особливо важливим це є для територіальних громад, від імені яких діють
органи місцевого самоврядування, тому що саме такі платежі є важливою
частиною доходів місцевих бюджетів. Також важливим на шляху
реформування місцевих податків та зборів є врахування міжнародного
досвіду. Все це в сукупності є запорукою створення міцної та стабільної
фінансової бази місцевого самоврядування.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ОСНОВНИХ ТИПІВ СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Одним з основних завдань економіки України є стимулювання
підприємницької діяльності через створення сприятливих умов її
оподаткування. У зв’язку з цим 3 липня 1998 р. було прийнято Указ
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Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва", яким запроваджено справляння
єдиного податку суб’єктами малого підприємництва.
Сьогодні спрощена система оподаткування, обліку та звітності (далі ССО) є основним інструментом підтримки малого бізнесу в Україні. За роки
існування в Україні ССО продемонструвала свою важливість не лише як
фіскальний інструмент, а також як засіб збереження соціальної стабільності і
стимул розвитку підприємництва. Переваги та недоліки ССО є предметом
активного обговорення, що робить цю тему актуальною.
Окремі проблеми оподаткування суб’єктів малого бізнесу розглядали
такі вітчизняні дослідники, як В. Андрущенко О. Нестеренко, Ю. Іванов,
І. Лютий, М. Романюк, О. Молдован та інші. Згадані науковці у своїх
працях розкривають широкий зміст основних проблем щодо функціонування
спрощеної системи оподаткування та наголошують на небезпеці зловживань
спрощеною системою суб’єктами, які перебувають на загальній системі
оподаткування.
Є кілька основних способів зміни способу нарахування податків для
малого бізнесу. Розглянемо переваги та недоліки існуючих способів
оподаткування.
Один з найпростіших способів спрощеного оподаткування – це
оподаткування через сплату патентів. Одне з визначень патенту – це
фіксований платіж, який дає право вести бізнес. Такий податок
застосовується переважно у найменш розвинених країнах, в яких підприємці
та самозайняті є не завжди письменними та не мають найпростіших навичок
ведення обліку. В інших країнах він застосовується лише для найбільш
дрібного бізнесу.
Більш досконалою системою є визначення суми податку за допомогою
системи індикаторів. Такий спосіб оподаткування застосовується для
оподаткування бізнесу, в якому податковим органам важко проконтролювати
обсяг виручки (готелі, ресторани, інші підприємства сфери послуг).
Індикатори можуть включати вид діяльності, площу закладу, кількість
робітників, регіон тощо. Ставка податку визначається для кожного
підприємства в залежності від значень індикаторів. Система індикаторів
може бути досить складною. Наприклад, у 2000-х роках Болгарії діяли окремі
ставки податків для 43 різних видів діяльності, при цьому при визначенні
суми податку для конкретного підприємства ці ставки коригувалися в
залежності від категорії підприємства (яка дозволяла, наприклад, відрізняти
дешеві їдальні від дорогих ресторанів) та регіону, в якому працює
підприємство. Загальна кількість ставок та коефіцієнтів, які потрібно було
регулярно оновлювати, вимірювалася щонайменше у сотнях.
Найбільш поширеним є оподаткування обороту (виручки від реалізації
товарів та послуг). Цей спосіб оподаткування є простим, він широко
використовувався у різних країнах. Ставки податку могли бути однаковими
для всіх видів бізнесу чи різними для різних видів бізнесу.
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Іноді практикується визначення суми податку за домовленістю між
платником податків та податковим органом (базуючись на певних
індикаторах). Такий спосіб оподаткування використовувався лише у деяких
країнах, його поширення обмежувалось значними корупційними ризиками.
Жоден із цих способів оподаткування не вважається найкращим для будьяких умов, вибір конкретного способу залежить від особливостей конкретної
країни та цілей її уряду.
Жоден із цих способів оподаткування не вважається найкращим для
будь-яких умов, вибір конкретного способу залежить від особливостей
конкретної країни та цілей її уряду.
Перелік економічних ефектів ССО узагальнено в таблиці 1. Відзначимо
також, що попри очевидність багатьох ефектів їх кількісна оцінка є досить
складною теоретичною задачею.
Таблиця 1 – Економічні ефекти ССО на макрорівні та макрорівні
Макрорівень
1. Чистий ефект ССО (як різниця між
вартістю оподаткування до та після
запровадження ССО)
2. Чистий ефект ССО в плані витрат
дотримання (як різниця між витратами
дотримання до та після запровадження
ССО)
3. Перехід МСП з неофіційного сектору в
офіційний сектор економіки

Мікрорівень
1. Вплив ССО на динаміку зайнятості в
секторі МСП в цілому та в розрізі окремих
видів МСП
2. Вплив ССО на динаміку обсягів
виробництва (абсолютна та відносна) МСП

4. Вплив ССО на рівень корупції
5. Вплив ССО на динаміку продуктивності

3. Вплив ССО на динаміку
офіційного/тіньового сектору економіки
(за рахунок МСП)
4. Вплив ССО на динаміку
експорту/імпорту МСП
5. Вплив ССО на динаміку податкових
надходжень/втрат: баланс податкових
надходжень та втрат МСП від спрощення

* укладено автором на основі[3]
Отже, спрощення обліку, звітності та способів нарахування податків для
малого бізнесу або мікробізнесу широко застосовується у світі. У найбільш
загальному вигляді підходи до спрощення можна розділити на дві групи:
- у частині країн спрощується переважно облік та звітність для малого
бізнесу, а податки є в основному такими ж, як і для великого бізнесу.
Спрощені податки можуть використовуватися підприємствами та
підприємцями, коло яких значно обмежено (за обсягом виручки, видами
діяльності або іншими параметрами). Такий підхід використовується
переважно у розвинених країнах, в яких частка тіньової економіки є
порівняно невеликою.;
- у інших країнах спрощення обліку та звітності поєднується з
використанням іншого (переважно спрощеного) способу нарахування
податків для широкої групи суб’єктів підприємництва. Такий підхід
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застосовується переважно у країнах, що розвиваються, в яких значна частина
економічної діяльності перебуває в «тіні».
В сучасних умовах в Україні передбачено два методи ведення
підприємницької діяльності: за загальною та спрощеною системою
оподаткування. В Україні ССО поступово удосконалюється. З урахуванням
змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. №
1774-VIII, сучасна ССО передбачає:
- ФОП-єдинники груп 2 і 3, як і раніше, платять ЄСВ в розмірі не нижче
мінімального (ЄСВMIN = 22 % від МЗП);
- для ФОП-єдинників групи 1 мінімальна планка ЄСВ з 2017 року
становить 50 % від мінімального страхового внеску.
Подальше удосконалення ССО й адаптація її до особливостей
економічних умов становить першочергове завдання держави.
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ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
На нинішньому етапі розвитку нашої країни, коли основним мотивом
економічної політики повинна бути безпосередня орієнтація держави на
зростання добробуту народу, активізацію інвестиційної і підприємницької
діяльності, є нагальна необхідність невідкладного реформування податкової
системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового
законодавства [1].
Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які
відбулися за роки незалежності, були позитивні: кількість податків було
зменшено; податкові ставки знижено; зменшилась кількість звільнень від
оподаткування; розширилась база оподаткування; поліпшилось надходження
податків.
Проблемам податкової системи, її реформування, формування дохідної
частини бюджету України, а саме її податкової складової, приділяють увагу
такі провідні вітчизняні науковці, як М. М. Артус, Г. В. Бех,
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Я. В. Добрянський, В. П. Кудряшов, Л. П. Сідельникова, О. П. Угровецький,
С. Юрій та ін.
Аналіз нині діючої в Україні податкової системи свідчить про те, що
вона поки що не адекватна ринковим умовах господарювання. Для того щоб
визначити напрями її реформування, необхідно оцінити рівень податкового
навантаження (тягаря), ступінь рівномірності його розподілу між окремими
суб’єктами господарювання, а також проаналізувати вплив податкового
механізму на вирішення структурних проблем [3].
Але наряду з позитивними змінами існують значні недоліки у
податковій системі України такі, як:
1) існування великої кількості малоефективних податків;
2) досить сильне податкове навантаження на економіку;
3) низький рівень податкової культури населення – розповсюдження
різноманітних схем ухилення від оподаткування;
4) акцизний податок недостатньо виконує свою функцію – зменшення
споживання шкідливих для здоров’я людини товарів. Це можна пояснити
низькими ставками податку, які значно відрізняються від європейських;
5) не відбувається вдосконалення податку з доходів фізичних осіб. Тобто
не відбувається виведення доходів «із тіні»;
6) відсутність раціональності у структурі внесків до Пенсійного фонду
та інших соціальних фондів, в наслідок цього в Україні основний тягар
внесків перекладається на роботодавців.
Розглянувши сучасну податкову систему України, можна стверджувати,
що вона має досить низький рівень ефективності. Саме через наведені вище
проблеми, можна говорити про незначний рівень узгодженості інтересів між
платниками податків та державою. Лише тоді, коли платники податків,
мають якісь стимули до сумлінної та своєчасної сплати податків, можна
говорити, що податкова система є ефективною [2].
Усі недоліки системи оподаткування України говорять про
необхідність її реформування. З метою проведення цілісної та системної
реформи у сфері оподаткування, виходячи із стратегічної цілі – побудови
конкурентоспроможної
соціально-орієнтованої ринкової економіки та
інтеграції у європейське співтовариство необхідно визначити такі стратегічні
цілі податкової реформи:
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу;
- легалізація тіньового сектора;
- активізація інвестиційних процесів в економіці;
- простота і зрозумілість податкових норм для суб'єктів господарювання;
- скорочення витрат платників на нарахування та сплату податків і
держави – на їх адміністрування;
- адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС;
- забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового
законодавства платниками податків;
- запровадження інформаційно-аналітичної системи державної
податкової служби в національному масштабі;
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- автоматизація процесів оподаткування із застосуванням сучасних
технологій.
Проводячи певну податкову політику, держава змінює структуру
сукупного попиту в країні (вилучення за допомогою податків частини
індивідуальних доходів призводить до зменшення споживчих витрат та
індивідуальних інвестиційних витрат) і збільшує державний попит на
продукцію окремих галузей і компаній, отже, створюючи для них ринки
збуту, стимулює їхній розвиток. Крім того, держава сама організує
виробництво суспільних товарів і послуг, фінансуючи це виробництво за
рахунок податкових надходжень [4].
В інтересах держави враховувати фінансові потреби суб’єктів
господарювання, тому що доходи підприємств є її основою. Звідси випливає
важливість максимізації прибутку підприємств шляхом оптимізації
оподаткування. У кінцевому підсумку це дозволить ефективно
використовувати функції прибутку.
Ефективність податкової системи залежить від її прогресивності, тобто
можливості отримання підприємцями-платниками податкових платежів,
різноманітних піль по податкам у вигляді зменшення ставок оподаткування,
взагалі скасування податкового платежу, отримання податкового кредиту
тощо. Але при цьому потрібно зробити прорахунки наслідки такої надання
послаблення податкового тиску.
В умовах особливостей економічного розвитку України можливе
запровадження різних заходів. Наприклад, для стимулювання відкриття та
розвитку підприємств доцільно було б систему пільг при якій в перший рік
існування підприємства воно взагалі звільняється від сплати податку на
прибуток, на наступні півроку сплата податку складає всього 25 %, наступні
півроку 50 %, ще через півроку – 75 % і тільки на третій рік існування воно
сплачує податок на прибуток в повному обсязі [1].
З метою стимулювання використання у виробництві нових видів
енергетичних ресурсів (з урахуванням їх теперішнього дефіциту) доцільно
надавати таким підприємствам податковий кредит. Це дало б можливість
зацікавити підприємства у застосуванні альтернативних джерел
енергетичних ресурсів, наприклад, сонячної енергії, енергії вітру замість
газу, нафти, вугілля, які наносять шкоду навколишньому середовищу.
Дослідження сучасного стану податкової системи свідчить, що на
сьогодні залишаються невирішеними питання переорієнтації чинної
податкової системи на стимулювання процесів соціально-економічного
розвитку країни, а недоліки податкової системи призвели до проблем
системного характеру. Податкову систему України слід реформувати таким
чином,
щоб
вона
стала
дієвим
інструментом
підвищення
конкурентоспроможності держави та сприяла розвитку економіки України.
Основним завданням реформування податкової системи України є зниження
податкового навантаження на економіку. Також перспективною є стратегія
поетапного зниження податкового навантаження за рахунок скасування
неефективних (затратних) податків і зборів, підвищення фіскальної
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ефективності податків на основі розширення бази оподаткування, надання
пільг суб’єктам підприємництва, які розробляють і впроваджують інновації
та випускають інноваційну продукцію, покращення адміністрування,
зменшення масштабів ухилення від сплати податків, формування доходів
бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної
політики на середньострокову перспективу та спрямування податкових
надходжень у сфери, від яких залежить довгострокове економічне зростання.
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ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
НА ДОХІДНУ ЧАСТИНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В умовах побудови правової, демократичної та соціальної направленої
держави з економікою ринкового типу максимальне задоволення потреб
населення суспільними благами та, взагалі, збільшення добробуту кожного
громадянина посідає визначальне місце. Проте, історично назріла
необхідність розвитку України в напрямку децентралізації влади та
управління гальмується як шляхом зволікання прийняття відповідних
законодавчих актів, так і шляхом фактичного обмеження прав органів
місцевого самоврядування, що не відповідає світовим тенденціям зміцнення
основ місцевого самоврядування.
Значна перевага делегованих повноважень у загальному обсязі, постійна
недостатність фінансових ресурсів для їхньої реалізації на мінімальному
гарантованому законодавством України рівні, є основними проблемами
місцевого самоврядування впродовж усього періоду існування незалежної
держави. За умов загальної дефіцитності бюджетних ресурсів нова модель
фінансового вирівнювання, яка впроваджена Бюджетним кодексом України,
не відрізняється від попередньої більшою ефективністю і породжує нові
проблеми в організації системи міжбюджетних відносин.
Проблеми
організації
міжбюджетних
відносин,
фінансового
вирівнювання розвитку регіонів, зміцнення фінансової бази місцевого
самоврядування входять до кола наукових інтересів багатьох учених,
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зокрема: О. Кириленко, Е. Лібанової, І. Луніної, І. Молчанова, Л. Савич,
О. Тулай, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та інших.
Обмін коштами між бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів
обумовлений нерівномірністю в розподілі податків та відповідальності щодо
їх використання між органами влади різних рівнів. Міжбюджетні трансферти
слід розглядати як важливий інструмент бюджетного регулювання, що
безпосередньо впливає на забезпеченість громадян суспільними послугами та
виконання важливих економічних і соціальних програм. Розвиток та
вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів вимагають, з одного
боку, її наближення до головних принципів і засад функціонування систем
міжбюджетних відносин в економічно розвинутих країнах, з іншого –
врахування регіональних, національних особливостей та умов формування
місцевих бюджетів. Трансферти є однією з форм фінансування соціальноекономічного розвитку та механізмом його регулювання. За Бюджетним
кодексом України [1], міжбюджетні трансферти – це «кошти, які безоплатно і
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого».
Формування доходів органів державної влади кожного рівня є
результатом двох заходів: розподілу видів податків та створення механізмів
перерозподілу податкових надходжень за допомогою трансфертів.
Необхідність застосування міжбюджетних трансфертів випливає з того,
що в системі державних фінансів, за даного розподілу податків та функцій
між рівнями держави, виникають вертикальний та горизонтальний
дисбаланси, які можуть бути подолані лише передачею коштів від
державного бюджету до бюджетів нижчого рівня. Поняття фінансової
самостійності регіонів визначається показником власних надходжень до
бюджетів територіальних громад, що знаходяться на їх територіях, та
можливістю за рахунок цих надходжень здійснювати на місцях політику
спрямовану
на
соціально-економічне
зростання
адміністративнотериторіальної одиниці.
Трансферти можуть надаватися для фінансування певної діяльності,
тобто мати цільовий характер. Найважливішим аргументом на користь
цільових трансфертів (субвенцій) є наявність зовнішніх ефектів. Ключова
проблема субвенцій полягає в тому, щоб забезпечити фактичне збільшення
пропозиції відповідних благ. Для цього не досить лише ув’язати надання
коштів з певною метою, вирішальною обставиною є реакція одержувачів на
додаткові кошти. Реакція може бути різною. Одержання субвенцій може
стати мотивом до зниження власних доходів або призвести до збільшення
витрат на реалізацію даної мети. Який з цих ефектів буде викликаний
субвенцією, залежить від цінової еластичності попиту на суспільні товари і
послуги.
Надання цільових субвенцій пов’язане з контролем за виконанням
обов’язкових умов, отже, з можливим порушенням самостійності органів
місцевого самоврядування. Цей аргумент має особливо важливе значення,
коли субвенції стають головним видом доходів місцевих бюджетів, оскільки
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за таких умов, ті, хто їх надають, фактично дістають право прийняття рішень
з багатьох питань [2].
Центральні органи влади можуть надавати субвенції місцевим
бюджетам також у випадках, коли певні види благ належать до корисних,
пропозицію яких необхідно збільшувати, а тому загальна вимога щодо їх
надання залежить від чисельності населення відповідної адміністративнотериторіальної одиниці. Для того, щоб гарантувати мінімальні норми
забезпечення таким соціально важливим благам, субвенції доцільно
встановлювати у формі твердих сум [3].
Таким чином, головні методичні висновки щодо цільових трансфертів
місцевим бюджетам полягають у наступному:
1.
Субвенції місцевим бюджетам є доцільними у двох випадках:
а) для фінансування діяльності, при якій виникають зовнішні ефекти;
б) при необхідності збільшення пропозиції соціально важливих благ.
2. Розмір субвенцій має відповідати масштабам зовнішніх ефектів, та
залежати від чисельності населення.
3. Важливою передумовою ефективного витрачання цільових
трансфертів є участь одержувача у витратах за рахунок власних коштів.
4. Витрачання наданих місцевим бюджетам субвенцій має
контролюватися з боку того органу влади, що їх надає, з боку Рахункової
палати України, а також громадських організацій.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІСКАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Сьогодні тема фіскальної політики є дуже актуальною, оскільки
економіка України переживає далеко не найкращі дні, і від того, як уряд
здійснюватиме бюджетно-податкову політику, залежить доля кожної
людини, що живе в нашій країні і доля всієї країни в цілому.
Метою роботи є дослідження та аналіз фіскальної функції сучасної
податкової системи України.
Реалізацію фіскальної функції податків можна оцінити через фіскальну
ефективність. У працях багатьох українських науковців це питання
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розглядалось з огляду на податкову систему в цілому. Так, Д. Міщенко у
своїй праці [1] досліджує фіскальну ефективність оподаткування аграрного
сектору економіки України. Л. Міронова, О. Моїсеєнко при розкритті
фінансового потенціалу регіону оцінюють його через фіскальну
ефективність. В працях В. Валігури, А. Дриги, Д. Дяковського, Т. Паянок,
А. Соколовської [3], І. Таранова [2] розкривається фіскальна ефективність
податку на додану вартість. А. Пислиця у своїй праці [4] розглядає фіскальну
ефективність акцизів. Однак фіскальна функція податкової системи України
потребує подальшого дослідження.
Оцінка фіскальної функції податків включає такі напрями дослідження:
- аналіз впливу податкового навантаження на економіку держави;
- аналіз рівномірності надходжень окремих видів податків до бюджету.
Практична цінність проведення оцінювання фіскальної функції окремих
видів податків полягає у визначенні співвідношення податкових надходжень
до доходів бюджету і ВВП країни; якими є витрати фінансових ресурсів
щодо надання послуги (збір податку); чи отримують платники податків
(споживачі послуг) задоволення від їх сплати (споживання продукту) тощо.
Крім того, оцінювання – процес, що потребує постійного удосконалення
через специфічність призначення: здатність отримувати об’єктивну
інформацію, за допомогою якої простежується рівень розвитку об’єкта
оцінювання, визначати напрямки покращення існуючого стану і вносити
корективи, як у діяльність, так і безпосередньо в саму систему оцінювання
щодо критеріїв та показників. Важко переоцінити важливість проведення
систематичного оцінювання для бюджетного процесу, який можна значно
покращити шляхом оцінки відповідності рівня послуг витратам коштів.
На прикладі показника податку на прибуток підприємств (ППП)
здійснимо розрахунки системи показників фіскальної функції за 2015 – 2019
рр.
Розглянемо фіскальну значимість ППП у бюджеті та ВВП держави
(табл. 1)
Таблиця 1 – Вихідні дані для знаходження коефіцієнта фіскальної
значимості ППП у бюджеті держави
Рік
2015
2016
2017
2018
2019

Податок на
прибуток
підприємств
(ППП),
млн. грн.
39053,2
60223,2
73396,8
106182,3
117316,8

Доходи державного
бюджету,
млрд.грн.

Частка ППП у
доходах
державного
бюджету

Фіскальна
значимість
ППП,
%

1803180622045,88
2242857945574,58
2539199800090,71
687241085667
657681266163

0,0000000002
0,0000000003
0,0000000003
0,0000000015
0,0000000018

0,0000021657
0,0000026851
0,0000028905
0,0000154505
0,0000178379

Джерело: [5,6]
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Як свідчать дані табл. 1., фіскальна значимість ППП у бюджеті держави
має тенденцію до зростання. Так, якщо у 2018 р. частка ППП складала
0,0000154505%, то у 2019 р. вона збільшилась на 0,0000023874% і становила
0,0000178379%.
Це говорить про те, що фіскальна функція податкового управління при
певній системі реалізованих податкових рішень поліпшується і фіскальна
значимість ППП у бюджеті держави зростає, реальна величина надходжень
від цього податку збільшується.
Фіскальна значимість ППП у ВВП держави має тенденцію до
збільшення, що підтверджується розрахунками, наведеними в табл. 2. З
метою нівелювання цінового фактора у розрахунках застосовуємо реальний
ВВП, який відображає ринкову вартість кінцевих товарів і послуг,
вироблених у країні за рік і виміряний у постійних цінах (грошах, які мають
незмінну купівельну спроможність) і є точнішим (у порівнянні з
номінальним ВВП) показником функціонування національної економіки.
Таблиця 2 – Вихідні дані для знаходження коефіцієнта фіскальної
значимості ППП у ВВП держави
Рік

2015
2016
2017
2018
2019

Податок на
прибуток
підприємств
(ППП),
млн. грн
39053,2
60223,2
73396,8
106182,3
117316,8

ВВП р., млн.
грн.

Частка ППП у
ВВП

Фіскальна
значимість
ППП,%

588841
722912
891839
1049635
1114902

0,0663
0,0833
0,0822
0,1011
0,1052

6,63
8,33
8,22
10,11
10,52

Джерело: [5,6]
Результатом проведеного аналізу фіскальної функції податку на
прибуток підприємств є висновок про те, що податкове управління при
певній системі реалізованих податкових рішень поліпшується і фіскальна
значимість податку на прибуток підприємств у бюджеті та ВВП держави
зростає, реальна величина надходжень від цього податку збільшується.
В той же час ефективність податкового адміністрування податку на
прибуток підприємств є досить значною. Коефіцієнт ефективності податку на
прибуток підприємств має позитивну тенденцію до зростання, подальша
мінімізація витрат на його збирання та запобігання ухиленню від сплати
податку до бюджету будуть сприяти збільшенню показника ефективності
податку. Систематичні коливання надходжень податку на прибуток
підприємств не є дуже значними, різниця між двома коефіцієнтами є
невеликою, процес є досить рівномірним.
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Оцінка ефективності податку на прибуток підприємств за наведеними
показниками дозволить більш точно планувати надходження цього податку
до бюджету, допоможе при розробці заходів з удосконалення фіскальної дії
податку на прибуток підприємств, усунення недоліків у його податковому
механізмі, формування раціональної структури податкових доходів бюджету,
сприятиме розробці ефективної податкової політики.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА РАХУНОК ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Україна докладає значних зусиль для усунення фінансово-економічних
проблем, які викликані системною трансформацією нашої країни, та
водночас намагається стабілізувати або збільшити податкові надходження.
Особлива роль у цьому належить податку на доходи фізичних осіб, який
відіграє провідну роль в реалізації перерозподільної політики держави.
Нині податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний
податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян-резидентів і не
резидентів), які отримують доходи із джерел їх походження в Україні [9].
Окрім того, слід зазначити, ПДФО, як і всі інші податки, є обов’язковим,
безумовним платежем до Державного бюджету України, що справляється з
платників податку – фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України.
Згідно класифікації Бюджетного Кодексу України виділяють чотири
основні джерела надходжень до Державного бюджету: податкові,
неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти [2].
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Проаналізуємо динаміку та структуру даних показників до Державного
бюджету України (табл. 1).
Таблиця 1 – Структура і динаміка надходжень до Державного
бюджету України протягом 2016-2018 рр., (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
2016 р.
Показник

Податкові
надходженн
я
Неподаткові
надходженн
я
Інше
Всього
надходжень
до
Державного
бюджету

2017р.

Відхилення
абсолютне, млн.грн

2018 р.

млн.
грн

пит.
вага
,%

млн.
грн

пит.
вага
,%

млн. грн

пит.
вага,
%

2018 /
2016р.

2018 /
2017р.

503 879

82,3
2

627
154

79,6
6

750 162

80,73

246
283

123 008
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Джерело: складено автором на основі [10]
Згідно статистичним даним 2018 р. Державний бюджет України
формується у середньому на 80,73 % за допомогою податкових надходжень.
Проте цього недостатньо, оскільки за європейськими нормами неподаткові
надходження у структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж
5% [10]. Це свідчить про неоптимальну структуру доходів бюджету.
Так, у 2016 році частка податкових надходжень до Державного бюджету
України становила 82,32%, або ж 503879 млн. грн. В наступному 2017 році
частка податкових надходжень зменшилась і становила 79,66 % або ж 627154
млн. грн. Даний фактор пов’язаний із значним зростанням інших надходжень
до 31741 млн. грн.
У 2018 році сума податкових находжень склала 750162 млн. грн., що
порівняно з попередніми періодами більше на 246 283 млн. грн. та 123008
млн. грн відповідно з 2016 та 2017 роками. Тому частка податкових
надходжень до Державного бюджету поступово зростає, це свідчить, що їх
роль є дуже значна, а тому ефективність здійснення державою покладених на
неї функцій та добробут суспільства в основному залежить від розміру
сплачених податків.
Дослідимо фіскальну ефективність ПДФО, розглянувши динаміку та
структуру його надходжень до Державного бюджету України (табл. 2).
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Таблиця 2 – Динаміка та структура надходжень ПДФО до бюджету
України за 2016-2018 рр.
Показник
Державний бюджет
України, млн. грн.
Надходження ПДФО до
Державного бюджету
України, млн. грн.
Частка ПДФО у складі
державного бюджету
України, %

Відхилення
абсолютне, млн.грн
2018 / 2016р. 2018 / 2017р.

2016 р.

2017р.

2018 р.

612103

787297

929262

317159

141965

59810

75033

91124

31314

16091

9,77

9,53

9,81

0,04

0,28

Джерело: складено автором на основі [8]
Як видно із табл. 2, частка податку у загальній сумі Державного
бюджетах змінюється з року в рік і становить протягом досліджуваного
періоду близько 10 %. У 2018 році дані надходження склали 91124 млн. грн.,
що в порівнянні з 2017 роком більше на 16091 млн. грн., а в порівнянні з 2016
роком взагалі більше на 31314 млн. грн. Аналізуючи дані, можна
стверджувати, що ПДФО попри переспрямування 25 % до Державного
бюджету з бюджетів міст, районів та інших селищних громад, його частка
стабільно збільшується, починаючи з 2015 р., коли й було запроваджено
рішення про перерозподіл надходжень з цього джерела між державним та
місцевими бюджетами у зв’язку з реформою децентралізації.
У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати податок на
доходи фізичних осіб зріс. Також на даних податок впливає значно
військовий збір, який становить ще плюс 1,5 % до основного відсотка у
розмірі 18%, та приносить доходи державі у вигляді податкових надходжень,
який в основному розрахований на українське військо та армію в умовах
важкої політичної та військової ситуації в нашій державі станом на сьогодні.
Також в невеликих розмірах спостерігається збільшення відсотків по
депозитах.
Таким чином, податок та збір на доходи фізичних осіб є одним із
бюджетоутворюючих податків, із 2016 по 2018 рік його майже не
змінювалася у відсотковому співвідношенні і склала на кінець
досліджуваного періоду 9,81% Державного бюджету. Цей податок є
стабільним джерелом наповнення бюджетів, і в кризові роки його
надходження не схильні до зменшення як у номінальному виразі, так і у
ВВП. У рамках фінансової децентралізації, яка відбулася в 2015 році, ПДФО
є основним джерелом горизонтального вирівнювання податкоспроможності
бюджетів, які мають прямі відносини з державним бюджетом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Податок на прибуток є одним з найважливіших джерел фінансування
загальнодержавних потреб, тому аналіз його надходжень становить основу
для визначення найефективніших моделей збільшення зведеного фінансового
плану держави та ефективне виконання своїх функцій.
Дослідження впливу фіскальної політики, аналіз особливостей податку
на прибуток підприємств та рівень навантаження здійснювали такі вчені, як
М.Я. Сидорович, С.Л. Лондар, Т.О. Пасько, Н.Б. Ярошевич, Я.А. Жаліло та
ін.
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Метою роботи є дослідження системи оподаткування прибутку
юридичних осіб та напрями його удосконалення.
Динамічний розвиток економіки України, яка перебуває на перехідній
стадії, потребує постійного приведення структури податкової системи у
відповідність до економічних умов. Тому виникає потреба постійного
пошуку оптимальної фіскальної політики, зокрема щодо оподаткування
капіталу, яка відповідала б рівню розвитку економічної системи, етапу
нагромадження капіталу та його розподілу між економічними агентами. Щоб
вирішити ці завдання, необхідно визначити фактори, які впливають на
надходження податку на прибуток підприємств, проаналізувавши динаміку
розвитку та особливості цього виду грошового стягнення.
Однією з найважливіших економічних проблем України виступає
створення ефективної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб.
Відoмo, щo oснoвним джерелoм напoвнення державнoгo бюджету України
виступають податкові надходження, але держава не може керуватися
виключно своїми інтересами в процесі ведення податкової політики так, як
податкова політика передбачає задоволення інтересів як самої держави, так і
платників податків [2].
Питання податків взагалі турбують усіх. Зараз майже всі в один голос
говорять, що підприємства просто гинуть під податковим тягарем. А
специфікою податку на прибуток як прямого податку є те, що він
відшкодовується за рахунок прибутку, кінцевого фінансового результату, що
залишається у розпорядженні підприємств після сплати непрямих податків,
відшкодування валових витрат та відрахувань до амортизаційного фонду, і є
єдиним джерелом фінансування розвитку виробництва.
Прямі податки, хоча й поступаються непрямим за своєю питомою вагою
у формуванні бюджету, але мають суттєве значення в податковій системі
України. Щорічно ми чуємо про дефіцит бюджету, невиконання доходної
його частини. Провідним елементом системи прямих податків є податок на
прибуток підприємств [4]. А отже, держава постійно бореться за
«вдосконалення» оподаткування прибутку, розуміючи те, що податок на
прибуток підприємств, як і прибутковий податок з громадян, є одними х
провідних джерел наповнення бюджету.
Функціонування та розвиток юридичних oсіб в Українi в високій мірі
залежить від особливостей оподаткування їх прибутку. Виділення
податкових пільг, зменшення ставок податків, спрощення ведення
податкового обліку, належне інформаційне забезпечення та контроль
податковими органами розширюватиме базу оподаткування, тим самим
забезпечуючи стабільність та повноту податкових надходжень до бюджету
держави [3].
У зв’язку з постійними змінами у податковому законодавстві України у
підприємств в процесі справляння податку на прибуток підприємства
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виникає досить багато запитань, тому для більш продуктивної праці
підприємств та для того, щоб мінімізувати помилки у податковому обліку
потрібно якнайчастіше спостерігати та вивчати нові зміни податкового
законодавства.
Недоліки прибуткових податків полягають, по-перше, у складності
рахування оподатковуваного прибутку (доходу), так як платник постійно
бажає сховати частину зароблених коштів. Цей факт постійно спонукує
державу до розробки нових заходів для забезпечення ефективного обліку і
контролю доходів об’єктів господарювання, а також до встановлення
жорсткого механізму відповідальності платників податків за недотримання
вимог податкового законодавства. По-друге, прибуткові податки можуть
виступати дійовим фіскальним інститутом тільки за умови досягнення в
державі певного етапу економічного розвитку, коли суб'єкти господарювання
матимуть удосталь можливостей для отримання прибутку.
Для підприємств України система справляння податку на прибуток є
досить нелегкою. У наслідок того, що постійно вносяться зміни до
податкового законодавства, податковий облік на підприємстві в більшості
випадків ведеться з допущенням помилок. Це є проблемою не тільки
підприємців, а й самої Податкової служби України [1]. Адже, при виникненні
спірних питань при складанні декларації з податку на прибуток, досить часто
і органи податкової служби не можуть надати точну та достовірну відповідь.
Дуже часто при розрахунку податків підприємці намагаються звести до
мінімуму свої податкові зобов’язання, але роблять подібні «процедури» з
помилками, внаслідок чого зазнають ще більше втрат, особливо при
податкових перевірках. Тому і для підприємців є важливим удосконалення
справляння податку на прибуток, а саме: зменшення податкового
навантаження, зрозумілість та прозорість віднесення відповідних сум на
доходи та витрати, що враховуються при обчислені податку, можливість
користування пільгами, вільний вибір (без особливих обмежень) системи
оподаткування, тощо.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКУ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
В сучасних умовах основним джерелом формування доходів
Державного бюджету України є податки. Одним із основних
бюджетоутворюючих податків є податок на додану вартість, що обумовлює
актуальність дослідження його економічної сутності та значення.
Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові джерела,
що визначають основні теоретичні та методичні засади податку на додану
вартість [3], статистичні дані Міністерства фінансів України [1] та праці
вітчизняних науковців, зокрема, В.В. Кальчевського [2], І.А. Редько, В.О.
Соболь, О.В. Грицак [4], Ю.О. Щербини, О.І. Мельник [5] тощо.
Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається в
ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та
перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий
агент) [3]. Фактично витрати по податку на додану вартість здійснює не той,
хто фігурує в юридичних актах держави, а споживачі товарів, робіт і послуг.
Платники, які визначені в юридичних актах держави, лише передають
державні кошти, які отримали від споживачів товарів (робіт, послуг).
Механізм справляння непрямих податків передбачає включення їх у вигляді
надбавки до ціни. В ринковій економіці такий вид податків використовується
як регулятор цін, адміністративний інструмент, за допомогою якого держава
здійснює вплив на реальні доходи споживачів саме через рівень цін [5].
Станом на 1.02.2020 частка внутрішніх податків на товари та послуги у
загальній структурі доходів державного бюджету України становить 59,40%.
Структура внутрішніх податків на товари та послуги виглядає наступним
чином: акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів –
6,82%, акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів – 6,39%,
податок на додану вартість з вітчизняних товарів – 13,58%, податок на
додану вартість з імпортованих товарів – 32,61% [1]. Станом на 1.02.2020
доходи від внутрішніх податків на товари та послуги до Державного
бюджету України становлять 30275,6 млн. грн. порівняно з даними на
31.12.2019 доходи збільшилися на 6% [1].
Варто відзначити що ПДВ, як економічне явище, має свої переваги та
недоліки. Основні переваги податку на додану вартість полягають у тому, що
він [5]:
- виступає чинником, який може регулювати розмір ціни;
- є постійним та стабільним джерелом доходів держави;
- відрізняється простотою стягування;
- має механізм взаємної перевірки платниками податкових зобов’язань.
До недоліків податку на додану вартість слід віднести [5]:
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- соціальна несправедливість податку, адже він не залежить від
платоспроможності платника;
- є чинником що стимулює інфляцію;
- є чинником, що стримує розвиток виробництва;
- шахрайства пов’язані з тіньовою економікою та корупційними
схемами отримання відшкодування з бюджету.
Оцінка місця і ролі податку на додану вартість в податковій системі
неоднозначна. Практики вважають, що цей податок може краще
забезпечувати потреби, а аналітики наголошують на недоопрацьованості
податкової бази і надмірно високій ставці. Вчені вважають, що податок на
додану вартість не адаптований для вітчизняної економіки на етапі її
переходу до ринку, і цим зумовлені недоліки у формуванні бази
оподаткування [4].
Отже, сутність податку на додану вартість є діалектичною. З одного
боку, він є основним бюджетоутворюючим податком, а з іншого – не
приносить настільки ж ефективного результату платникам податку, як
державі. ПДВ на кінцеве споживання при високій ставці та стрімкій інфляції,
стає одним із факторів, що стримує розвиток виробництва
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ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ ТА ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
Державні фінанси являють собою досить розгалужену систему відносин,
яка опосередковується формуванням і використанням централізованих на
різних рівнях адміністративного поділу фондів грошових коштів. В системі
державних фінансів державний кредит посідає важливе місце. Проблема
державних запозичень та державного боргу була предметом дослідження
багатьох наукових шкіл. Оцінкою здійснення державних запозичень в
Україні займаються такі вчені-економісти: Барановський О., Башко В.,
Варналій З., Вахненко Т., Коблик І., Корнєєв В., Кучер Г., Лондар С.,
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Орленко О., Прутська О. та ін. Проте проблема удосконалення державних
запозичень й управління державним боргом залишається актуальною.
Призначення державного кредиту виявляється насамперед у тому, що
він є засобом мобілізації державою додаткових фінансових ресурсів. У
випадку дефіцитності державного бюджету додатково мобілізовані фінансові
ресурси використовуються на покриття різниці між бюджетними видатками і
доходами. У разі позитивного бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою
державного кредиту кошти використовуються безпосередньо для
фінансування економічних і соціальних програм. Це означає, що державний
кредит, будучи засобом збільшення фінансових можливостей держави, може
стати важливим чинником прискорення соціально-економічного розвитку
держави.
Державний кредит являє собою систему відносин, у якій держава може
виступати як кредитором, так і позичальником. У ринковій економіці
державні запозичення найбільше представлені у грошовій формі, яка
поділяється на облігаційні та безоблігаційні позики. Основні функції
державних позик представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні функції державних позик
Основні функції державних позик
фінансування
бюджетного
дефіциту

фінансування
цільових
програм

забезпечення
виконання
державного
бюджету

погашення
раніше
здійснених
позик

згладжування
нерівностей, які
виникають при
надходженні
податкових платежів

*Укладено автором
Головними причинами здійснення державних запозичень в Україні
протягом останніх років науковці вважають наступні:
1. Залучення позик для покриття дефіциту державного бюджету та
підтримки платіжного балансу країни.
2. Залежність від імпорту іноземних енергоносіїв через застарілість та
високу енергомісткість обладнання на підприємствах вітчизняної економіки.
3. Необхідність збільшення валютних резервів з метою забезпечення
стабільності гривні.
Державні запозичення можуть здійснюватись як на міжнародному
ринку, так і всередині країни. В Україні головним інструментом внутрішніх
запозичень є реалізація облігацій внутрішньої державної позики (далі
ОВДП). В таблиці 2 представлено види цих облігацій.
Таблиця 2 – Види облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)
Короткострокові
облігації

Середньострокові
облігації

Види ОВДП
ДовгоДовгострокові облігації
строкові
з достро-ковим
облігації
погашенням

* Укладено автором
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Довгострокові
амортизаційні
облігації

Результатом здійснення державних запозичень є формування
державного боргу, який є складним фінансово-економічним феноменом. Він
відображає як наслідки економічної політики, так і вплив незалежних від волі
уряду соціально-економічних процесів
В Україні станом на 31.03.2019 р. обсяг державного і гарантованого
державою боргу становив 2146,6 млрд грн або 78,8 млрд дол. США, з якої
86,6% припадало на прямий державний борг, а 13,4% – на борг, гарантований
державою. Внутрішній борг складав 36,1% загальної суми державного і
гарантованого боргу, а зовнішній борг – 63,9%. Динаміка державного та
гарантованого державою боргу України протягом 2014-2020 років
представлена даними таблиці 3.
Таблиця 3 – Динаміка державного та гарантованого державою боргу
України, 2014-2020 рр., млрд.грн.
Показники
Загальний борг
Зовнішній борг
Внутрішній борг

2014

2015

2016

Роки
2017

2018

2019

1100,6
611,7
488,9

1572,1
1042,7
529,4

1929,7
1240,0
689,7

2141,7
1375,0
766,7

2168,6
1397,2
771,4

1998,3
1159,2
839,1

29.02.202
0
2047,8
1223,6
824,2

*Джерело: розроблено автором на основі [1]
З даних таблиці 3 видно, що протягом досліджуваного періоду
відбувалося постійне зростання як зовнішнього, так і внутрішнього боргу.
Лише у 2019 р. порівняно з попереднім 2018 р. спостерігалося певне
скорочення заборгованості по зовнішнім запозиченням. Внутрішній борг
продовжував зростати. Лише протягом 2019 р. його розмір зріс з 771,4
млрд.грн. до 839,1 млрд.грн. Проте вже наступного, 2020 р. можемо
спостерігати поступове повернення до попередніх показників і по зовнішніх
запозиченнях.
Для оцінки рівня реального боргового навантаження на економіку
необхідно оцінити динаміку відносного рівня державного боргу (табл. 4).
Починаючи з 2016 року існує чітка тенденція до зменшення
співвідношення державного боргу до ВВП, яка продовжилася в 2019 р. і
запланована в бюджеті на 2020 рік. Це явище слід оцінювати як очевидний
успіх в управління державним боргом в Україні.
Таблиця 4 – Динаміка співвідношення сукупного державного боргу
до ВВП, 2013-2019 рр., %
Співвідношення
державного боргу
до ВВП

2013

2014

2015

Роки
2016

2017

2018

2019

40,1

70,2

79,4

81,0

71,8

60,9

50,3

*Джерело: розроблено автором на основі [1]
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Щоб забезпечити розвиток ринку ОВДП слід покращити пропозицію
державних облігацій України. Для цього необхідно:
- регулярно розміщувати великий обсяг ОВДП з різними строками
обігу. Даний обсяг повинен забезпечувати виконання плану державних
позик, який встановлений Законом України про державний бюджет України
на відповідний рік.
- запровадити механізм ринкового формування ціни при розміщенні
ОВДП для врахування інтересів інвесторів;
- розробити методологічну та організаційно-правову базу для
управління ризиками та запровадити систему внутрішнього контролю для
того, щоб управляти ризиками;
- здійснювати проведення за допомогою позичених коштів певних
операцій з державним боргом України, наприклад достроковий викуп і обмін
внутрішніх державних облігацій для економії коштів з державного бюджету
України
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МИТО: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ У НАПОВНЕННІ БЮДЖЕТУ
Мито, як загальнодержавний непрямий податок, відіграє важливу роль
у наповненні бюджету країни. На відміну від інших податків мито стягується
не лише з метою наповнення бюджету України, але й для формування
раціональної структури імпорту та експорту, що спрямоване на підвищення
рівня економіки в країні та задоволення соціальних потреб населення.
Фіскальний характер мита проявляється через обсяг існуючих і можливих
ресурсів, які акумулюються у процесі контролю за товарами, що
переміщуються через митний кордон України. Зазначене актуалізує
необхідність оцінки динаміки митних платежів.
Дані для оцінки значення митних надходжень у наповненні Державного
та Зведеного бюджету наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Частка митних надходжень в структурі державного та
зведеного бюджетів
Період
2015р.
2016р.
2017р.
2018р,
2019р.

Сума мита,
млн. грн.
40 300,81
20 370,98
24 541,81
27 076,62
30 086,00

Питома вага в доходах
державного бюджету,%
7,54
3,31
3,09
2,92
3,01

Питома вага в доходах зведеного
державного бюджету,%
6,18
2,60
2,41
2,29
2,33

Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [1]
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Проаналізувавши дані таблиці 1 можна зробити висновок, що станом на
кінець 2019 року сума надходжень за рахунок сплати мита становить
30,08 млрд. грн., що на 10,2 млрд. грн. менше ніж у 2015 році. Найнижча
сума доходу від сплати мита була зафіксована у 2016 році та склала лише
20,37 млрд. грн. У 2015 році обсяги торгівлі між Україною та рештою світу
стрімко скорочувалися. Дані зміни спричинені нестабільною економічною та
політичною ситуацією в країні. Найвагомішим фактором, що вплинув на
кількість митних надходжень стали часті коливання курсу іноземної валюти,
що призвело до збільшення касових розривів при переведенні іноземної
валюти в національну. Окрім цього, у 2016 році набрала чинності економічна
частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що спричинило
зменшення та анулювання ставок ввізного мита обома сторонами [2].
Зміна питомої ваги надходжень від сплати мита до державного бюджету
відображена на рис.1.

Рисунок 1 – Зміна питомої ваги митних надходжень до державного
бюджету
Джерело: побудовано автором на основі [1]
Дані рисунку 1 свідчать про зменшення питомої ваги митних
надходжень у структурі бюджетів. Оскільки мито є загальнодержавним
податком, то 100% доходів від нього повністю зараховуються в державний
бюджет, тому при розрахунку питомої ваги у зведеному бюджеті, їх частка є
нижчою. Найбільший розрахований показник складає 7,54% – 2015 році.
Різке зниження спостерігається у 2016 році, що спричинено дією зони вільної
торгівлі між Україною та країнами Європейського союзу [2].
Серед позитивних сторін даної реформи слід виокремити те, що для
товарів, що експортують наші вітчизняні виробники діють зменшені ставки і
пільги при ввезенні в інші країни. Це дозволяє збільшити обсяг української
продукції на світовому ринку і стимулює розвиток виробництв в нашій
державі. Також це є вигідним, оскільки зросте кількість валютних
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надходжень, які будуть здійснюватися в Україну. Аналізуючи дані, також
можна зробити висновок, що найменша питома вага митних надходжень у
доходах бюджету склала 2,92% у 2018 році. Якщо порівнювати 2019 р. і 2015
р., то частка надходжень від сплати мита зменшилась на 4,53%, що є
негативною тенденцією.
Дані для визначення структури митних надходжень у наповненні
Державного бюджету наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Структура митних надходжень до державного бюджету
Період

Ввізне мито,
млн. грн.

Вивізне мито,
млн. грн.

2015р.
2016р.
2017р.
2018р
2019р.

39 881,04
20 001,26
23 898,35
26 560,41
29 855,38

419,77
369,72
643,46
516,21
230,62

Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [1]
Проаналізувавши дані таблиці 2 можна зробити висновок, що більша
сума митних надходжень до бюджету здійснюється за рахунок
імпортних операцій, а саме операцій з ввезення товарів на територію України
з метою торгівлі. Окрім мита за даними операціями нараховуються і
стягуються інші види непрямих податків, таких як ПДВ та акцизний податок.
Зростання обсягів міжнародної торгівлі також впливає і на обсяг валютних
надходжень держави.
Закономірність поступового зменшення суми
вивізного мита пояснюється тим, що оподаткування експортних операцій
здійснюється лише за окремими видами товарів за Угодою про зону вільної
торгівлі
Отже, підсумовуючи весь досліджений матеріал і здійснивши аналіз
надходжень від сплати мита дійдемо висновку, що мито як
загальнодержавний податок є одним із джерел доходів бюджету країни, що
окрім фіскальної функції, дозволяє державі регулювати свою
зовнішньоекономічну діяльність. Станом на кінець 2019 року частка мита в
структурі доходів бюджету складає лише 3,01% (30086,00 млн. грн.) , що
можна вважати достатньо низьким показником при великій кількості
імпортних операцій, що здійснюються на територію України. При цьому
сума мита в структурі податкових надходжень за 2019 рік становить – 3,76%.
Органам державної влади, потрібно здійснювати реформування митної
політики, оскільки в наш час здійснюється велика кількість контрабандних
операцій, які б могли принести великі доходи державі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Розглянути особливості оподаткування страхових компаній в Україні,
проаналізувати сучасний стан оподаткування прибутку страхових
організацій, виявити проблемні питання та розробити рекомендації щодо
його вдосконалення.
Відзначимо, що в багатьох розвинених податкових системах світу
поширена практика паралельного застосування податку на прибуток
страхових компаній з певною формою альтернативного податку на страхову
діяльність. Крім валового обсягу премій альтернативною базою
оподаткування можуть бути активи, капітал, обсяг страхових резервів тощо.
У більшості цих країн прямий податок на прибуток співіснує з податком на
валовий обсяг страхових премій без зменшення його на обсяг
перестрахувальних платежів за договорами перестрахування, як це сьогодні
введено і в нашій країні [3].
Дана проблема перебуває в полі зору науковців та фахівців, таких як:
В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, О.О.Гаманкова, Н.О.Гура, О.І.Коблянська,
В.С.Лень, Т.Г.Мельник, С.С.Осадець, Р.В.Пікус, В.Б.Тропіна, О.І.Черняк,
О.Ф.Філонюк, В.Г.Швець та ін. Водночас, питання оподаткування страхової
діяльності потребують подальшого дослідження.
Податковим кодексом передбачено два об'єкта оподаткування
страховика: прибуток від страхової та не страхової діяльності страховика,
оподатковувана податком за загальною ставкою 18%, і дохід від страхової
діяльності, для оподаткування якого застосовуються різні ставки. Тобто під
кожен об'єкт оподаткування встановлені різні правила і ставки. При цьому,
як визначено в п. 136.5 ст. 136 Податкового кодексу, податок на дохід від
страхової діяльності є частиною податку на прибуток [2].
Ставки податку встановлюються у таких розмірах:
– 3% від об’єкта оподаткування за договорами страхування;
– 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами
добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах
недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування
додаткової пенсії.
259

Звертаємо увагу, що якщо раніше нульова ставка застосовувалася
страховиками тільки до доходів, отриманих за договорами довгострокового
страхування життя фізичних осіб, то тепер нульова ставка застосовується
також до доходів, одержуваних за договорами добровільного медичного
страхування та договорами страхування додаткової пенсії. Згідно
Податкового кодексу спеціальний об’єкт оподаткування розраховується як
сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих
за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі,
страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються
до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки
страхової премії, передбаченої договором співстрахування [4].
Таким чином, вхідні перестрахувальні премії в об'єкт оподаткування не
включаються (для деяких компаній база оподаткування частково
зменшується), але головною особливістю є заборона зменшувати об'єкт
оподаткування на вихідні перестрахувальні суми за договорами
перестрахування, як це було дозволено в попередній редакції Податкового
кодексу. Тобто перестрахування повністю виключено з об'єкта
оподаткування. На оподаткування прибутку від страхових операцій це не
вплине, оскільки за новими правилами визначення оподатковуваного
прибутку ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, який саме передбачає
віднімання часткою перестраховика [3].
В умовах функціонування ринкової економіки, основу якої становить
господарська (підприємницька) діяльність з використанням різних форм
власності, та механізму державного регулювання відносин у сфері економіки
потре ба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових прав та
охоронюваних законом інтересів від різноманітних ризиків зростає. Інтерес у
створенні адекватного розвиненим економічним відносинам ринку страхових
послуг проявляють не тільки суб'єкти господарювання, а й держава, яка
заінтересована у страховому захисті державного майна. Ці питання
вирішуються шляхом впровадження в Україні перевірених світовою
практикою форм і видів страхування. [1]
Разом з тим на розвиток страхового ринку в Україні негативний влив
справляють:
- відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва,
неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;
- значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість
більшості підприємств;
- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних
преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави,
прояв и монополізму;
- високий рівень інфляції (понад 10 %), внаслідок чого здійснення
довгострокових (накопичувальних) видів страхування у національній вал юті
неможливе;
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- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати
цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових
резервів;
- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної
взаємодії банківського та страхового сектора економіки, низький рівень
розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;
- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку,
довіри населення до страхування. [4]
Серйозну загрозу нормальному функціонуванню страхового ринку
України також становить тенденція до монополізації страхового ринку в
інтересах окремих міністерств, фінансово-промислових груп або місцевих
адміністрацій.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Найважливішою рисою сучасних міжнародних відносин є глобалізація,
суть якої виявляється через процеси всесвітньої економічної, політичної та
культурної інтеграції. Основною рушійною силою і одночасно наслідком
процесів глобалізації є міграція в масштабах усієї планети капіталу (особливо
фінансової), уніфікація законодавства, економічних і технологічних процесів.
У той же час, глобалізація стосується в більшій мірі економічних процесів.
Саме цю важливу її роль підкреслює вільна торгівля, вільний рух капіталів,
спрощення переміщення технологій між різними державами.
Глобалізація в економіці - це процес, суттю якого є перетворення
світових економічних відносин в єдиний ринок товарів, послуг, ресурсів,
капіталу, робочої сили, технологій. Глобалізація стала однією з найбільш
впливових сил, що визначають подальший хід розвитку світової економіки.
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Сьогодні глобальні процеси охоплюють всі сфери товарних і фінансових
ринків. Практично всі країни стоять перед вибором: підтримати процес
глобалізації або бути виключеними з економічної інтеграції. Не є винятком і
Україна, яка переживає процес прискорення інтеграції шляхом розширення
присутності в її економіці іноземного капіталу, передусім банківського [2].
Безумовно, найбільший вплив на глобальні процеси надає капітал, а
саме його мобільний складова - фінансовий капітал. За таких умов можна
говорити про фінансової глобалізації.
Сучасні особливості глобальних процесів у світовій та національній
економіці досліджувалися в роботах зарубіжних і вітчизняних вченихекономістів, серед яких Т. Левит, К. Оме, М. Кестельс, Н. Стукало, С. Єрохін,
В. Сіденко, В. Лукашевич, Я. Жаліло, Р. Фейгін, О. Білорус та ін зокрема,
зазначеними вченими досліджувалися сутність глобалізації, умови та
причини, які її викликають, вплив глобальних процесів на розвиток світової і
національних економік.
Характеризуючи вплив глобалізації на банківську систему, необхідно
зауважити, що банківська система України бере участь в них шляхом
розширення присутності в системі іноземного капіталу. Україна виходить з
того, що присутність банків з іноземним капіталом в її банківській системі
відповідає інтересам розвитку національної економіки, сприяє залученню
іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази соціально-економічного
розвитку. Швидке зростання частки іноземного банківського капіталу
загрожує втратою державного контролю в сфері грошово-кредитної
політики,
можливим
посиленням
нестабільності,
несподіваними
коливаннями ліквідності банків, спекулятивними змінами попиту та
пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливим відтоком фінансових
ресурсів [3].
Головна особливість впливу глобалізації банківську систему проявилася
в високих темпах зростання кількості іноземних банків і збільшенні питомої
ваги іноземного капіталу в сукупному капіталі банківських установ України.
Іноземний капітал в банківській системі вимірюється участю в статутному
капіталі банківської системи, а також розміром заборгованості банківського
сектора за зовнішніми позиками.
Говорячи про вплив процесів глобалізації на роботу банківської системи
не можна не помітити її позитивних факторів. Однак слід звернути увагу і на
негативні моменти.
Безперечною перевагою глобалізації для фінансової стійкості банків є
значне збільшення їх ресурсної бази, що однозначно підвищує стабільність
банківської системи, дає можливість збільшити фінансування реального
сектора економіки. Крім того, така ситуація буде сприяти активізації
діяльності українських банків на зовнішньоекономічному ринку і знизить їх
залежність від внутрішніх ризиків, особливо пов'язаних зі змінами
внутрішньополітичної ситуації в країні.
До негативних моментів глобалізації слід віднести додаткові ризики для
фінансової стійкості вітчизняної банківської системи через можливе
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банкрутство материнських банків в країнах їх створення. У таких випадках
втрати клієнтів українських філій цих банків будуть непоправними, що ще
раз підірве довіру до банків [1].
Отже, глобальні процеси створюють для банків України як істотні
переваги, так і не менш істотні негативи. В таких умовах важливу роль буде
відігравати політика держави, спрямована на захист національної банківської
системи, в тому числі і з використанням переваг глобалізації. Для
забезпечення фінансової стійкості банківської діяльності необхідно
зміцнювати і розвивати банки з державним капіталом, які спеціалізуються на
забезпеченні
стратегічних,
соціальних,
структурних
та
зовнішньоекономічних завдань економічного зростання, а також вживати
більше заходів щодо підвищення рівня концентрації національного
банківського капіталу.
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ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин
бюджету у будь-якій країні. Підприємство є платником податку на прибуток,
так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку.
Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт,
послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних
цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а
також із прибутку від орендних операцій та від позареалізаційних операцій.
Сучасний стан економіки нашої держави вимагає загострення уваги на
проблемах оподаткування, формування розумного підходу до вирішення
проблем податкового навантаження на суб’єктів господарювання, зокрема
стягнення податку на прибуток.
Вітчизняний досвід оподаткування прибутку підприємств демонструє в
основному фокусування на фіскальній ефективності податку на прибуток, а
не на його регулюючому потенціалі.
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Найбільше надходжень із податку на прибуток здійснюється за рахунок
приватних підприємств, а найменше – за рахунок банків та страхових
компаній. Такі зміни зумовлені кризою в країні, нестабільністю валюти та
податковим тягарем. Деякі суб’єкти господарювання припинили свою
діяльність, частина інших ухиляються від сплати податку шляхом заниження
прибутку чи пошуку «лазівок» у законодавстві.
Також доцільно згадати про ще одну дуже важливу правову норму (пп.
134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ), згідно з якою платники податку на прибуток, у
котрих річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), розрахований за правилами бухгалтерського обліку за останній
річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн., можуть не
коригувати фінансовий результат до оподаткування на усі встановлені
різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років) [3].
Слід зазначити, що податок на прибуток підприємств в Україні схожий
із податком на прибуток корпорацій у зарубіжних країнах. Питома вага
корпоративного податку в доходах бюджетів зарубіжних країн різна: в США
коливається від 8% до 11% [1], до 5,5% у Франції та Німеччині, до 11% у
Великобританії [4].
З метою дослідження світового досвіду оподаткування прибутку
підприємств та можливостей його застосування в Україні розглянемо
детальніше досвід деяких зарубіжних країн у корпоративному оподаткуванні.
У США податок на прибуток корпорацій, який за період з 2016 по 2019 рр.
становив близько 10% доходів федерального бюджету [1], заснований на
шкалі прогресивних ставок, тобто податок на прибуток корпорацій
стягується за шкалою: перші 50,0 тис. дол. – 15%, за подальші 25,0 тис. дол. –
25%, і лише на суму, що перевищує 75,0 тис. дол., – 35%.
У Китаї основна ставка корпоративного податку становить 25%. Проте є
й більш низькі ставки податку для окремих галузей/секторів промисловості:
– для малих комерційних підприємств, якщо річний оподатковуваний
дохід становить менше 300 000 юанів та які страждають від стихійних лих,
надають соціально значущі послуги (послуги з працевлаштування
населення), ставка податку на прибуток знижена до 10%;
– для високотехнологічних підприємств, які займаються переробкою
відходів, а також виробничих підприємств інтегральних схем із загальним
обсягом інвестицій понад 8 млрд юанів, ставка знижена до 15% [5].
Позитивний досвід застосування регулюючого потенціалу податку на
прибуток має Канада. Так, у цій країні ставка корпоративного податку
становить 26,5% та включає в себе федеральний податок – 15% та
провінційний – 11,5% [5]. Відмітимо, що у Канаді широко застосовується
практика різноманітних пільг. Це сприяє залученню іноземних інвестицій,
стимулює розвиток науково-технічного прогресу та розвиток економіки
загалом.
Ще одним інструментом регулювання діяльності підприємств, який
активно використовується у Великобританії, Франції, США, Канаді та низці
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інших країн, є інвестиційний податковий кредит (ІПК). ІПК являє собою
відстрочку сплати податку на прибуток, що надається суб'єкту
підприємницької діяльності на визначений термін з метою збільшення його
фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною
компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку
через загальне зростання прибутку, яке буде отримане внаслідок реалізації
інноваційних програм [2].
За результатами проведеного дослідження вважаємо за доцільне
запропонувати наступні заходи реформування податкової системи України:
- впровадити прогресивні ставки податку на прибуток підприємств на
кшталт таких, які діють у США. Це стимулювало б українські підприємства
до отримання більшого прибутку, адже в їхньому розпорядженні
залишатиметься більше вільних коштів, які можливо було б використати на
розширення виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази,
запровадження новітніх технологій;
- встановити знижені ставки податку на прибуток підприємств для
сектору малого бізнесу, адже це найбільш динамічний елемент приватного
підприємництва, що відіграє значну роль в створенні інновацій, розширенні
виробництва та зростанні зайнятості;
- розширити можливості застосування методу прискореної амортизації
шляхом встановлення оптимальної норми амортизації та створення
спеціальних фондів амортизаційних відрахувань як у США, Японії, Австрії,
Німеччині, що дозволить швидко накопичити капітал для оновлення
застарілої техніки, перейти на обладнання, що мінімально шкодить
навколишньому середовищу та залучити інвестиції для оновлення і розвитку
виробництва;
- запровадити податкові пільги як в Канаді та Китаї для компаній, що
належать до пріоритетних галузей розвитку економіки України:
агропромисловому комплексі, машинобудівному комплексі, переробній
промисловості тощо, що буде сприяти залученню іноземних інвестицій,
стимулювати розвиток науково-технічного прогресу та розвиток економіки в
цілому;
- встановити фіксований мінімальний корпоративний податок як в
Австрії та США незалежно від результату діяльності та кількості пільг
підприємств, що дозволить посилити фіскальну ефективність податку на
прибуток;
- запровадити інвестиційний податковий кредит, що дозволить
підприємствам вкладати кошти в нове виробництво, а це в свою чергу,
сприятиме появі нових робочих місць та економічному зростанню.
Реалізація запропонованих заходів посилення фіскальної та регулюючої
ролі податку на прибуток підприємств України, на наше глибоке
переконання, сприятиме зміцненню та вдосконаленню чинної системи
оподаткування, що дозволить зменшити податковий тиск на суб’єктів
господарювання та призведе до підвищення індекса конкурентоспроможності
нашої країни.
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АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ
Важливою складовою процесів ринкової трансформації економічної
системи України є формування сучасної податкової системи як основного
джерела фінансового забезпечення виконання функцій держави. Одне із
ключових місць в процесі побудови ефективної податкової системи
відведено акцизному податку. Акцизний податок є одним із
найризикованіших податків з погляду на формування дохідної частини
бюджету: що викликано специфікою підакцизної продукції на ринку,
постійними змінами законодавчої бази та неефективністю механізму
адміністрування даного податку.
Питання акцизного оподаткування постійно знаходяться в центрі уваги
науковців та практиків. Зокрема, проблемам акцизного оподаткування
присвячені праці вчені Анісімова Н. Н., Боровик П. М., Ладиженська В. О.,
Пающик І. І., Хлєбнікова І. І., Циганов О. Г. та інші. Разом з тим, структурні
зміни в економічній сфері держави, посилюють актуальність теми
дослідження.
Акцизний податок – особливий вид податкових відрахувань, яким
обтяжують виробників ряду особливих товарів. Цей збір вважають виключно
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політичним, тому що основна його роль – регулювати грошовий оборот і
ринок, контролювати попит. Акциз – це міжнародне поняття, яке присутнє у
всіх країнах світу з капіталістичною системою економіки.
Акцизний податок відповідно до Податкового кодексу України – це
непрямий податок, яким обкладаються підакцизні товари. Сума податку
включається в ціну цих предметів. Формально виплачують його платники,
встановлені законом, але фактично матеріальна відповідальність
перекладається на споживача [3].
В свою чергу, непрямі податки – це група зборів, які накладаються
державою на товари або послуги в формі додаткової вартості до основної
ціни. Ця сума сплачується покупцем під час придбання товару чи отримання
послуги, а продавець або виробник (якщо він же реалізовує продукцію)
переводить ці гроші в рахунок бюджету в обумовлений законом термін.
Перелік товарів, які обкладаються акцизом, встановлений в
Податковому кодексі. Цей список динамічний, так як зміни в цей
нормативно-правовий акт вносяться регулярно. Якщо який-небудь товар
включений в перелік, на нього обов’язково накладається акциз. Виняток –
спирт, якщо він призначений не для оптово-роздрібного продажу, а
використовується в якості одного з компонентів виробництва [2].
Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції),
вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником податку
самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок
цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.
Методика нарахування 5-відсоткового акцизного податку з роздрібної
торгівлі підакцизними товарами передбачає, що податок з роздрібних
продажів нараховується на вартість (роздрібну ціну продажу) з ПДВ
підакцизних товарів та не включається до бази оподаткування ПДВ таких
операцій. Сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних
продажів (Пза) обчислюється за формулою:
ПЗа = ФРЦ:105х5,

(1)

де ФРЦ – фактична роздрібна ціна (ціна у фіскальному чеку) з
урахуванням ПДВ та нарахованого на цю ціну акцизного податку.
Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) буде становити:
ПЗпдв = (ФРЦ – Пза):120х20

(2)

Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію
підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду
контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто за місцем розташування
пункту продажу підакцизних товарів) декларацію акцизного податку. Суми
податку перераховуються до бюджету протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем граничного строку подання декларації [1].
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Платник, який до початку перевірки контролюючим органом самостійно
виявляє факт заниження або завищення податкового зобов’язання минулих
звітних (податкових) періодів, зобов’язаний надати: або уточнюючу
декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або
зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно
виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8 до
Декларації), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% такої суми до
подання уточнюючої Декларації; або розрахунок суми акцизного податку, що
збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення
самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
(додаток 8) у складі звітної (звітної нової) декларації за звітний (податковий)
період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового
зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний
(податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі 5% суми такої
недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації [1].
Акцизний податок – це різновид непрямих податків, яким
оподатковуються високорентабельні та монопольні товари, що включається у
ціну товару та платниками якого виступають кінцеві споживачі товару, на
який нараховується акциз.
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ
Податок на доходи фізичних осіб є одним з головних податків в системі
прямого оподаткування, оскільки за його рахунок формується значна частина
надходжень бюджету України. Крім того, він виступає одним із економічних
регуляторів за допомогою якого держава оптимізує рівень доходів населення
та податкового навантаження на економічно активне населення України.
Податок на доходи фізичних осіб - один з ефективних стабілізаторів
коливань в економіці, оскільки специфіка його бази оподатковування сприяє
тому, що він порівняно плавно реагує на економічні підйоми і спади, тому
він має як фіскальне, так і соціальнорегулююче значення.
Пoдаток на дoходи фізичних осіб займає oдне з прoвідних місць у
пoдатковій системі держави, як oбов'язковий її елемент. Він є oдним із
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компoнентів попoвнення бюджету та oдним із гoловних елементів
фінансoвого механізму держави. Процес оподаткування доходів фізичних
осіб є невід’ємним структурним елементом розподілу та перерозподілу
доходів, що впливає на зменшення соціальної диференціації й забезпечення
економічного зростання країни. Питання удосконалення податку на доходи
фізичних осіб в Україні є одним із фундаментальних.
Теoретичним підґрунтям дoслідження пoдатку з дохoдів фізичних oсіб у
системі формування дохoдів є наукові здoбутки, зoкрема, таких вчених та
дoслідників, як Ф. О. Ярoшенко, В. Л. Павленко, В. А. Греченко,
В. В. Греченко, А. А.Чирва, Л. В.Чижевська, В. М. Федосов, В. М. Опарін,
Г. О. П’ятаченко, І. Янжул, Т. Яроцька та ін.
Для будь-якої держави з ринковою економікою податки є своєрідним
важелем регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці.
Податки є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між
загальнодержавними інтересами та інтересами окремих суб’єктів
господарювання. Саме податки визначають характер взаємовідносин між
підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та
місцевим бюджетами, з банківськими установами, державними органами
виконавчої влади тощо [4].
Крім того саме за рахунок податкових надходжень формується значна
частка дохідної частини бюджету України, яка згідно Бюджетного кодексу
України [1] визначається як податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством
України.
Податок на доходи фізичних осіб – прямий податок, що залежить від
результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичної особи. Згідно
Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, платниками
податку є:
- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх
походження в Україні, так і іноземні доходи;
- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні;
- податковий агент [3].
Однією з головних функцій, притаманних ПДФО, є фіскальна, яка
проявляється у формуванні дохідної частини бюджету. В основу реалізації
даної функції має бути покладено принцип фіскальної ефективності, до
ключових характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізація
видатків на адміністрування; запобігання ухиленню від сплати, еластичність
податкового механізму; рівномірний розподіл між різними соціальними
групами платників [2].
За фіскальною значимістю ПДФО серед загальнодержавних податків
України займає другу позицію після ПДВ, а в системі прямого оподаткування
– перше, що свідчить про значну роль даного податку у формуванні дохідної
частини бюджету.
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За останні п’ять років частка ПДФО у структурі доходів Зведеного
бюджету України перманентно коливається в межах 15-16%, що свідчить про
досить потужний фіскальний потенціал даного податку на відміну від
податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, відповідні
показники яких мають тенденцію до зниження.
Податок на доходи фізичних осіб є загальнодержавним податком, однак
він виступає джерелом формування доходної частини як державного, так і
місцевих бюджетів відповідно до порядку розподілу, визначеному
Бюджетним кодексом України.
До прийняття нової редакції БКУ податок на доходи фізичних осіб
розглядався як ресурс виключно місцевих бюджетів та повною мірою
зараховувався до місцевих бюджетів, однак із 2011 р. діє норма ст. 64
Бюджетного кодексу України, згідно з якою:
– до доходів загального фонду місцевих бюджетів зараховувалося 60%
податку на доходи фізичних осіб, що сплачувався на відповідній території;
– 40% податку на доходи фізичних осіб сплачувалося на території Києва
та зараховувалося до бюджету міста [1.
Відповідно до адміністративно-територіальної реформи, нині основна
частина ПДФО зараховується до місцевих бюджетів. Практика формування
бюджетів місцевого самоврядування за рахунок надходжень податку на
доходи фізичних осіб наявна в багатьох європейських країнах – у такий
спосіб місцеві громади зацікавлені у стимулюванні підприємницької
активності на своїй території.
Більше 80% доходів місцевих бюджетів в Україні формуються за
рахунок податкових надходжень, левову частку яких становлять
надходження від податку на доходи фізичних осіб.
В свою чергу, для реформування оподаткування доходів фізичних осіб
необхідно здійснити такі основні кроки:
– перейти до використання прогресивної шкали оподаткування, що дасть
змогу забезпечити дотримання принципу соціальної справедливості;
– при плануванні ставок ПДФО враховувати доходи сім’ї з розрахунку
на кожного її члена через проведення річного перерахунку сплаченого
податку [2].
Таким чином, ПДФО є одним із важливих економічних важелів
держави, який дозволяє не тільки мобілізувати кошти для фінансування
загальнодержавних витрат, але є також важливим інструментом соціальної
політики. ПДФО є найбільш стабільним податковим джерелом надходжень
до державного бюджету, оскільки уряд вчасно регулює соціальні стандарти,
зокрема, підвищує мінімальну заробітну плату. Саме такий шлях
регулювання (через базу оподаткування за умови стабільної або зниженої
ставки податку) наразі є найбільш прийнятним в умовах макроекономічної
нестабільності. Системність даного податку полягає в залученні до процесу
соціального регулювання всіх його елементів, що сприяє досягненню
справедливості в розподілі національного доходу і формуванню грошового
фонду держави для фінансування заходів, спрямованих на реалізацію
соціальної політики.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У забезпеченні виходу економіки з нестабільного стану і подальшого її
розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна
політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями та
структуру
інвестицій,
здійснення
раціональних
і
ефективних
відтворювальних процесів під виконання загальнодержавних, регіональних
та
місцевих
соціально-економічних
і
технологічних
програм,
відтворювальних процесів на макро та мікроекономічних рівнях. Одночасно
створюється й найбільш сприятливий інвестиційний клімат з метою більш
широкого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на
взаємовигідних умовах
Проблемам розвитку державного інвестування економіки чимало уваги
приділено в працях вітчизняних учених і фахівців О. Барабаша, О. Білоуса,
В. Будкіна, О. Васильченка, С. Глущенка, М. Гольцберга, М. Грідчиної,
В. Євтушевського, В. Ларіна, Д. Леонова, Л. Птащенко, А. Римарука,
О. Рудченка, В. Черняка, М. Чечетова. І. Бланк, Ю.І. Бондар, В. Онищенко,
М. Прокопенко, О. Рудченко, В. Савчук та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних напрямів
інвестиційної політики України в сучасних умовах господарювання.
В Законі України "Про інвестиційну діяльність"
визначено, що
інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються
в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті якої
створюються прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Відповідно
до даного закону, інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій
громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].
Інвестування ‒ це економічний процес, результати дії якого
проявляються через певний час, тому ефективність інвестування виявляється
через значний проміжок часу. Саме тому економісти різних шкіл та
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економічних теорій намагаються відкрити реалістичніший механізм
рівноваги між заощадженнями й інвестиціями. У вітчизняній економічній
літературі до 80-х років XX ст. термін «інвестиції» практично не
використовувався для аналізу процесів соціалістичного відтворення,
основною сферою його застосування були перекладені праці зарубіжних
авторів і дослідження у галузі капіталістичної економіки. Базисним поняттям
інвестиційної діяльності було поняття капітальних вкладень[2].
Зміст інвестиційної політики багатогранний і охоплює не тільки
послідовність етапів її розробки, але й детальну розробку її функціонального
і тимчасового аспекту. Будучи частиною фінансової політики держави,
інвестиційна політика також виступає як засіб здійснення економічної й
соціальної політики держави.
Державна інвестиційна політика ‒ це комплекс правових,
адміністративних та економічних заходів, спрямованих на поширення та
активізацію інвестиційних процесів.
Державна інвестиційна політика реалізується у двох основних формахпрямому й непрямому регулюванні інвестиційної діяльності. Державне
регулювання розвитку виробництва й соціальної сфери, що реалізується
через фінансування капітальних витрат бюджетом, розглядається і як
інвестиційна діяльність держави, що забезпечує йому поступальний
розвиток. Завданням будь-якої держави є розвиток своєї інвестиційної та
інноваційної діяльності, що забезпечує, в першу чергу, зростання
промислового виробництва, яке перетворює державу із сировинного
придатка світової економіки в країну з конкурентоспроможним експортом.
Розробка інвестиційної політики повинна починатися з визначення
концептуальних основ розвитку суспільства і держави, встановлення її ролі в
суспільному відтворювальному процесі на відповідному часовому етапі.
Потім формулюються мета і завдання інвестиційної політики, які
відповідають основним напрямам соціально-економічного розвитку країни й
використання інвестиційних ресурсів в інтересах громадян та суспільства [2].
Метою інвестиційної політики є реалізація стратегічного плану
економічного й соціального розвитку країни, пожвавлення інвестиційної
діяльності, спрямованої на покращення сучасної економіки і підвищення
ефективності виробництва.
Нормативну базу інвестиційної політики складають такі акти:
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України
«Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про захист іноземних
інвестицій на Україні», Закон України «Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», Закон України
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»,
Закон України «Про інноваційну діяльність», Закон України «Про інститути
спільного інвестування» і т.д., проте у жодному з них ні визначення, ні
окремі ознаки чи завдання інвестиційної політики держави не містяться.
Зауважимо, що правове забезпечення інвестиційної політики в Україні
було започатковано у 1991 р. Законом України «Про інвестиційну діяльність»
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[1], що закріплював положення про створення пільгових умов для інвесторів,
які працюють у пріоритетних сферах, про державне регулювання
інвестиційної
діяльності
за
допомогою
податкової,
кредитної,
амортизаційної, цінової політики, а також державної фінансової підтримки,
застосування державного замовлення у сфері капітального будівництва,
страховий захист інвестицій тощо [4, с. 115].
Основними напрямами державної інвестиційної політики в сучасних
умовах господарювання повинні стати такі:
– формування дієвих законодавчих механізмів захисту прав інвесторів
при реалізації інвестиційних проектів;
– усунення протиріч у правовому регулюванні інвестиційної діяльності,
зняття бар’єрів для входження на ринок капіталів;
– створення рівних конкурентних умов інвестиційної діяльності;
– стимулювання залучення капіталу приватного сектору для вирішення
пріоритетних задач соціально-економічного розвитку держави;
– забезпечення доступу інвесторів до достовірної інформаційної бази
для вибору об’єктів інвестування;
– посилення соціальної орієнтованості інвестиційної діяльності в країні,
підтримка інвестицій в розвиток соціальної інфраструктури, в освіту,
охорону здоров’я, науку;
– створення сприятливих умов нарощування інвестиційно-фінансового
потенціалу вітчизняних підприємств;
– підвищення державної підтримки непривабливих для приватного
інвестора, але стратегічно важливих для країни інфраструктурних об’єктів,
від яких залежить стійке функціонування всього національного господарства,
інноваційно-технічний розвиток галузей, а також проектів, що забезпечують
екологічну безпеку;
– спрямованість інвестиційної діяльності державного сектору економіки
на вирішення пріоритетних завдань соціально-економічної політики;
– підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств [3,
с. 75].
Ефективне виконання даних напрямів підвищить якісний рівень
інвестиційної діяльності, що зумовить поліпшення інвестиційного клімату та
пожвавлення інвестиційної активності взагалі.
Таким чином, інвестиційна політика є однією із найважливіших
складових економічної політики держави. Вона повинна сприяти піднесенню
економіки, підвищенню ефективності виробництва, забезпеченню соціальноекономічної стабільності та вирішенню екологічних проблем. Визначення
пріоритетів інвестування є особливо важливим для реалізації державної
інвестиційної політики, за сучасних умов дефіциту бюджету та труднощів
його наповнення.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Податки відіграю дуже важливу роль у формуванні не тільки доходів
держави, але й самої держави. Вони дають їй змогу виконувати свої функції,
задовольняти потреби громадян. Особливо непрямі податки, так як вони є
більш ефективніші ніж прямі, оскільки оподатковують споживання, а не
прибуток, а на сьогоднішній день, споживання є стабільнішим за прибуток.
Люди із самого початку розуміли, що цей механізм потрібен і що без нього
ніяк. Як людині, так і державі потрібна підтримка.
Метою даної роботи є визначення особливостей непрямого
оподаткування в Україні.
Непрямі податки – це податки на товари і послуги, що встановлюються
як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів
платників податків, включаються виробниками (продавцями) в ціну товару і
потім надходять державі [1, c.133].
Непрямі податки складають значну частку у доходах бюджету та
використовуються державою як регулятор цін. Держава справляє вплив на
реальні доходи споживачів саме через рівень цін. Непрямі податки дають
змогу регулювати платоспроможний попит як невід'ємну складову ринкової
рівноваги [1, c.133].
Сутність непрямого оподаткування виявляється у системі перерозподілу
фінансових ресурсів між кінцевими споживачами і державою, проміжною
ланкою в якій виступають суб’єкти господарювання. Останні у випадку, коли
вони виступають кінцевими споживачами, сплачують податки до бюджетів.
В інших випадках вони фактично є посередниками, що забезпечують
практичний розрахунок та зібрання коштів з кінцевих споживачів та їх
перерахунок до бюджету [3, c.3].
Сплату податків, платниками, до бюджету також регулює Конституція
України, в якій визначено терміни, відсотки та умови сплати до державного
бюджету і зазначено це в: підпункті 16.1.13 пункту 16.1 статті 16, підпункті
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20.1.11 пункту 20.1 статті 20 Кодексу компетенція контролюючих органів та
обов’язок платників податків є необхідними умовами для забезпечення
виконання приписів частини першої статті 67 Конституції України, згідно з
якою кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом [4, c.1].
Види непрямих податків:
1) Податок на додану вартість
2) Акцизний податок
3) Мито
1. ПДВ має дуже багато переваг порівняно із іншими. Стимулює
експорт, оскільки є внутрішнім податком, і обороти з експорту
оподатковуються за „0” ставкою; забезпечує стабільність податкових
надходжень до бюджету досить зручний у визначенні податкових зобов'язань
стимулює розвиток виробництва, стримує інфляцію при застосуванні
високих ставок [3, c.1]
Податок на додану вартість – це основне податкове джерело надходжень
до Державного бюджету України. Саме в цьому полягає його величезне
значення в забезпеченні фінансування державних завдань і функцій [3, c.1].
2. Акцизний податок досить важливий фінансовий інструмент, який
регулює економічні і соціальні процеси у державі. За його допомогою
держава добивається обмеження їх споживання.
Акцизний податок – це непрямий податок, який включається до ціни
окремих товарів, що визначені законодавством як підакцизні, з'явився в
Україні разом з ПДВ і замінив податок з обороту.
Основою акцизного податку виступає диференційований підхід до
оподаткування різних товарів та товарних груп, тому його відносять до
категорії специфічних акцизів.
3. Митні збори та митні платежі – це плата, за виконання митницею свої
обов’язків а також послуг, які використовуються для розвитку митної
системи в Україні.
Загальне керівництво митною справою в Україні здійснюють:
1) Верховна Рада України – визначає основні напрямки митної політики,
структуру, встановлює ставки мита, спеціальні митні зони та митні режими
на території держави;
2) Кабінет Міністрів України – забезпечує здійснення митної політики
відповідно до законів, встановлює розміри митних зборів, проводить
переговори та укладає міжнародні договори України тощо.
Безпосереднє керівництво митною справою здійснює Державна митна
служба України [1, c.157; 158].
Отже, непряме оподаткування займає провідну роль у формуванні
дохідної частини бюджету, особливо ПДВ. І не зважаючи на свої недоліки,
непряме оподаткування є ефективним в нашій країні, і з кожним роком
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показники по надходженнях до державного бюджету збільшуються. Тому
можна вважати, що непряме оподаткування є самим основним видом
оподаткування.
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Головним інструментом у руках України є бюджет. Бюджетні витрати
використовуються державою для вирішення пріоритетних завдань соціальноекономічного розвитку, тому підвищення результативності їх використання є
основою ефективного виконання функцій держави і необхідною умовою для
подолання негативних тенденцій, що перешкоджають розвитку економіки.
Необхідність вивчення системи державного бюджетування є одним із
найважливіших аспектів для прийняття ефективних управлінських рішень у
галузі фінансів. Одним із напрямів досліджень Державного бюджету України
є аналіз інформації про стан і розвиток Держбюджету, який є передумовою
створення методо- логічної основи для подальших наукових досліджень у
фінансовій системі.
Теоретичні та методологічні питання дослідження Державного бюджету
України знайшли відображення в наукових працях українських та
зарубіжних вчених- фінансистів, серед яких В. Андрущенко, К. Бельський,
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Е. Бессон, Ф. Брокгауз, О. Василик, С. Мочерний, І. Озеров, В. Опарін,
В. Федосов, Д. Хайман, В. Хижняк, К. Шоуп, С. Юрій.
Метою роботи виступають дослідження щодо ролі державного бюджету
у соціально-економічному розвитку країни на основі видатків.
Значні недоліки законодавства, існування застарілих та неефективних
підходів до організації бюджетних відносин з одночасним спадом в економіці
погіршують наповнення бюджету і, таким чином, забезпечення соціальноекономічного розвитку держави, тому проблема наповнення та ефективного
використання державних коштів в Україні потребує негайного вирішення [3,
с. 137].
Державний бюджет є невід’ємним атрибутом кожної країни та важливим
інструментом реалізації економічної та соціальної політики держави. Згідно з
Бюджетним кодексом України, «державний бюджет – це план формування та
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються державою. Формування фінансових ресурсів відображається у
доходах бюджету, а їх використання – у його видатках» [2, с. 997].
Доходи державного бюджету – це частина централізованих фінансових
ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і
необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають
економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів
[4, с. 218]. Доходи Державного бюджету України служать фінансовою базою
виконання державою її функцій. Структуру доходів Державного бюджету
України за 2016-2018 роки відображено у табл. 1.
Із даних, наведених у табл. 1, можна зробити висновки, що податкові
надходження посідають вагоме місце у бюджетних доходах та займають
найбільшу питому вагу у структурі доходів державного бюджету протягом
останніх років.
Таблиця 1 – Структура доходів Зведеного бюджету України за 20162018 рр.
2016 р.
Показники

сума,
млн.гр
н.
2

1
Податкові
503879,
надход4
ження
Неподатко
103635,
ві надход2
ження

2017 р

Відхилення 2018 /
2016
у % до Абсолют
Віднос
підсум не, млн
не, %
ку
грн
7
8
9

2018 р.

у % до
підсум
ку
3

сума,
млн.гр
н.
4

81.76

627153,
79.06
7

753815,
81.22% 249936,2
6

49,60

16.82

128402,
16.19
3

164676,
17.74
5

58,90

у % до
підсум
ку
5
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сума,
млн.
грн.
6

61041,3

Продовження таблиці 1
1
Доходи від
операцій із
капіталом
Кошти від
закордонн
их країн і
міжнародн
их
організаці
й
Офіційні
трансферт
и
Цільові
фонди
Усього

2

3

4

5

6

7

8

9

191,5

0.03

286,9

0.04

657,5

0.07

466

343,34

4109,4

0.67

1607,4

0.20

1464,8

0.16

-2644,6

-64,35

4171,6

0.68

5967,7

0.75

7306,3

0.79

3134,7

75,14

287,7

0.05

29847,1 3.76

187,5

0.02

-100,2

-34,83

322833,5

50,60

616274,
793265,
100.00
100.00
0
8

928108,
100.00
3

Розраховано за даними [1]
Так, у 2016 р. податкові надходження становили 81,76% доходів
бюджету, або 503 879,4 млн грн; у 2017 р. цей показник зменшився і
становив 79,06%, тобто 627 153,7 млн грн, а в 2018 р. – 81,22%, тобто 753
815,6 млн грн. Ці показники свідчать про те, що роль податкових платежів
дуже велика, оскільки ефективність виконання державою своїх функцій та
добробут суспільства у цілому залежать від кількості сплачених податків.
Аналіз основних тенденцій формування доходної частини державного
бюджету показав, що існує тенденція зростання податкових доходів
державного бюджету. Проте цей приріст не має твердого підґрунтя у зв’язку
з тим, що в Україні протягом останніх років нестабільна економічна ситуація,
зокрема недосконала податкова політика.
Таким чином, бюджет є регулятором економіки, що відображає обсяги
необхідних державі фінансових ресурсів, визначає конкретні напрями
використання коштів, спрямовує фінансову діяльність держави.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Розробка і реалізація фіскальної політики в Україні з 2014 р.
відбувається в умовах впровадження фінансової децентралізації, головною
метою якої заявлено покращення рівня життя населення, стимулювання
економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць за рахунок
підвищення їх конкурентоспроможності та зміцнення фінансової
самостійності. Проте, наявність різного рівня економічного потенціалу,
нерівномірність розподілу природних ресурсів, інфраструктурного
забезпечення регіонів є однією з основних проблем формування заходів
державної політики з метою забезпечення зростання на місцевому рівні.
Впровадження процесу децентралізації полягає у перерозподілі або
делегуванні функцій, повноважень, від органів центрального управління до
органів місцевого самоврядування.
Децентралізацію управління поділяють на три види: урядову,
ідеологічну та технологічну, які, в свою чергу, передбачають виділення
підвидів. Політична децентралізація характеризується делегуванням
політичної влади на місцевий рівень, адміністративна децентралізація
реалізується за рахунок передачі функцій в певному об’ємі на місцевий
рівень.
Залежно від аспектів урядової децентралізації виділяють такі форми
побудови як-от: деконцентрація (deconcentration), делегування (delegation),
передача й відчуження. Деконцентрація характеризується закріпленням за
представникам центральної виконавчої влади на місцях окремих
повноважень на законодавчому рівні, проте на органи місцевого
самоврядування не поширюється. Делегування представляє відповідальність
за прийняття певних рішень, окремих питань формування і реалізації
фінансової політики, впровадження певних державних функцій
напівавтономними установами, які є підзвітними центральним органам
влади. Передача повноважень передбачає відповідальність за прийняття
рішень, управління фінансами, реалізацію певних державних функцій
покладається на представників субнаціонального рівня державного
управління. Відчуження або приватизація є «цілковитою відмовою від усієї
відповідальності за прийняття рішень, фінанси та реалізацію певних
державних функцій» [4]. Фінансова, або фіскальна децентралізація,
представляє процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і
відповідальності за їх використання між центральним і місцевими рівнями
управління [4].
У зарубіжній науковій практиці для позначення цього процесу
застосовується термін «фіскальна децентралізація». З урахуванням тенденцій
українського розвитку урядового реформування наявне саме його вживання.
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Економічна, або ринкова децентралізація, полягає в оптимізації виробничих
процесів із врахуванням ринкових механізмів, а екологічна децентралізація
відображається у делегуванні на місця управління природними багатствами
для зменшення небезпеки екологічного забруднення.
Проведення реформи щодо децентралізації фінансових ресурсів тісно
пов’язана з одночасною реалізацією норм політичної, адміністративної та
фінансової (фіскальної) децентралізації, сутність якої «полягає в розподілі
функцій, фінансових ресурсів та відповідальності за їх використання між
центром та органами місцевого самоврядування» [4]. Впровадження
децентралізаційних процесів у сферу впливу фіскальної політики, а саме в
бюджетну, податкову та позикову, внесли певні корективи до її складових.
Під поняттям бюджетної децентралізації будемо розуміти «процес передання
повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності) від центрального
уряду до місцевих органів влади (органів місцевого самоврядування)» [1].
У Податковому кодексі України відповідно до ст. 4 до принципів
формування і реалізації податкової політики віднесено такі принципи як:
фіскальної достатності, загальності оподаткування, рівності, невідворотності
відповідальності, презумпції правомірності рішень платника податку,
соціальної справедливості, нейтральності оподаткування, стабільності,
рівномірності та зручності сплати, єдиного підходу до встановлення податків
і зборів [5].
Розглядаючи фіскальну політику як економічну функцію держави
Н. Харченко, звертає увагу, перш за все, на необхідність розробки
оптимальної моделі фіскальної політики. Метою функціонування моделі
становить досягнення ефективності державного регулювання економіки.
Проте для побудови такої моделі необхідно визначити та розробити
концептуальні основи, форми та методи впливу з урахуванням часової
направленості (коротко- та довгострокового впливу) здійснюваних
економічних перетворень. Крім того, автор наголошує на необхідності
врахування історичних, національних, культурних особливостей при
здійсненні формування оптимальної моделі фіскальної політики [7, с. 58].
Група українських вчених, розглядаючи проблемність визначення
ефективності фіскальної політики пропонує розглядати одним із варіантів
оцінювання сукупність критеріальних показників, а саме [6, с. 101]: динаміка
ВВП та обсягів виробництва; рівень інфляції; динаміка валютного курсу;
рівень тіньової економіки в країні; рівень зайнятості та реальних доходів
населення; рівень збирання бюджетних доходів загалом і податків зокрема;
рівень виконання бюджетних зобов’язань; величина бюджетного дефіциту,
швидкість його зростання; рівень монетизації бюджетних потоків; величина
валютних резервів, що використовуються для фінансування бюджетного
дефіциту; обсяг фінансових ресурсів, що спрямовуються на обслуговування
державного боргу.
Юзайтене Л. визначення ефективності фіскальної політики пропонує
здійснювати за допомогою проведення аналізу таких показників, як: наявний
рівень оподаткування суб’єктів господарської діяльності; рівень бюджетного
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дефіциту; моніторинг витрат на обслуговування державного боргу країни;
аналіз динаміки дефіциту бюджету; тенденції державного боргу. Аналіз
отриманих
даних
надасть
можливість
визначити
ефективність
впроваджуваних економічних заходів даної політики.
Українські науковці В.П. Вишневський, Р. Лепа, М. Авксєнтьєв у роботі
[2] доводять, що формування ефективної економічної політики можливе
лише за попереднього моделювання економічних процесів. До найбільш
ефективних методів автори відносять імітаційне моделювання, а саме CGEмоделювання (Computable General Equilibrium models – обчислювані моделі
загальної рівноваги), застосування якої надасть можливість визначення
напрямів розвитку галузей реального сектора економіки (за видами
економічної діяльності) на середньострокову перспективу, виходячи з
екстраполяції тенденцій, що склалися, в діючих умовах оподаткування;
передбачення очікуваної реакції кожної галузі на зміни податків, а також
обмеженого числа інших екзогенних змінних, наприклад, облікової ставки
Національного банку України, інфляції, валютного курсу, виходячи із
допущень про тип поведінки господарюючих суб'єктів в умовах заданих
обмежень; прогнозування очікуваних змін податкових платежів юридичних і
фізичних осіб і, відповідно, доходів бюджетної системи.
Безперечно, універсального методу оцінювання результативності
фіскальної політики немає. Кожен із існуючих підходів має певні
особливості, котрі призводять до неточностей або спрощень, однак розробка
єдиного підходу вбачається проблематичною з причин існування соціальноекономічних, політичних, правових та інших чинників, що впливають на
розвиток економік різних країн. Крім того, на точність розрахунків суттєвий
вплив має значна тінізація економіки України. Розвиток теоретичних
положень щодо принципів формування і реалізації фіскальної політики
держави в умовах децентралізації фінансових ресурсів створює підґрунтя для
впровадження результативної системи заходів стимулювання економічного
зростання.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ
Місцевим бюджетам відводиться головна роль у соціальноекономічному розвитку території, адже саме з них здійснюється
фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів
масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми,
видатки по на житловокомунальне господарство тощо. Але основне питання,
яке постає на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування, є
забезпечення необхідними фінансовими ресурсами для ефективного
управління видатками. Тому вирішити дану проблему допоможе фінансова
децентралізація, що є однією з фундаментальних умов незалежності та
життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення
рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку власної
території, сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом
ретельнішого узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими
місцевими потребами.
Питанням, які пов’язані з формуванням дохідної частини місцевих
бюджетів, присвячені праці відомих вчених С. Буковинського, О. Василика,
А. Даниленка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна,
К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.
Метою дослiдження є обгрунтування проблем формування доходної
частини мiсцевих бюджетiв в Українi та напрямкiв їх подолання.
Згідно статті 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування – органи
місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної
політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть
вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Частина фінансових
ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих
податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в
межах закону.
Мiсцевi бюджети ‒ це фiнансова база органiв мiсцевого самоврядування,
яка є вирiшальним фактором регiонального розвитку. Наявнiсть мiсцевих
бюджетiв закрiплює економiчну самостiйнiсть мiсцевих органiв
самоврядування, що передбачено Конституцiєю України [2] та Законом
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України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» [4], активiзує господарську
дiяльнiсть, дозволяє їм розвивати iнфраструктуру на пiдвiдомчiй територiї,
розширювати економiчний потенцiал регiону, виявляти i використовувати
резерви фiнансових ресурсiв, розширює можливiсть мiсцевих органiв влади в
бiльш повному задоволеннi потреб населення.
Згідно з Бюджетним кодексом України, доходи місцевих бюджетів
складаються з:
– податкові надходження - це обов'язкові платежі, які надходять до
бюджету внаслідок виконання платниками податкового законодавства;
– неподаткові надходження - це доходи, що одержує держава від
власності, підприємницької діяльності, фінансових санкцій та інших доходів,
що не відносяться до обов'язкових податків, зборів та платежів;
– доходи 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;
– трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних
організацій на безоплатній та безповоротній основі [4].
Мiсцевi бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за
рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах – членах Європейського
Союзу податковi надходження становлять близько 70%, у Швецiї та Данiї –
понад 80% [2, с. 127]. У структурi доходiв мiсцевих бюджетiв України у
2019 р., порiвняно з попереднiми роками, слiд вiдмiтити певне зростання
частки податкових надходжень з одночасним зменшенням доходiв вiд
операцiй з капiталом та надходжень до цiльових фондiв. В 2016 р. дана
тенденцiя змiнилась в наслiдок складної соцiально-економiчної ситуацiї в
країнi (анексiя Криму та проведення Антитерористичної операцiї).
До найбiльш гострих проблем у сферi формування мiсцевих бюджетiв, у
першу чергу, варто вiднести такi:
- нестабiльнiсть доходної бази;
- другоряднiсть мiсцевих податкiв i зборiв у порiвняннi iз
загальнодержавними;
- використання вiльних бюджетних коштiв;
- недостатнє фiнансування з державного бюджету;
- залежнiсть мiсцевих бюджетiв вiд субвенцiй iнвестицiйного
характеру;
- неефективну систему вилучення надлишкiв загальнодержавних
податкiв;
- наявнiсть мiсцевих податкiв, витрати на адмiнiстрування яких
перевищують надходженнi;
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- невеликий перелiк мiсцевих податкiв i зборiв порiвняно з iншими
країнами;
- незначна фiскальна роль мiсцевих податкiв i зборiв i. як наслiдок
низька їх питома вага в доходах мiсцевих бюджетiв [3, с. 128].
Основними напрямками подолання проблем, пов'язаних iз формуванням
мiсцевих бюджетiв є:
- чiтке законодавче закрiплення бюджетних повноважень i
вiдповiдальностi влади при формуваннi доходної частини мiсцевих
бюджетiв;
- пiдвищення контролю при сплатi та використаннi доходiв мiсцевих
бюджетiв;
- пошук альтернативних джерел наповнення доходної частини
бюджетiв фiнансовими ресурсами;
- формування дохiдної частини на пiдставi об'єктивної оцiнки їх
податкового потенцiалу;
- використання стабiльних базових показникiв та нормативних
розрахункiв вiд державних показникiв до мiсцевих бюджетiв [5, с. 280].
Також доцiльно передбачити можливiсть органiв мiсцевого
самоврядування самостiйно встановлювати i коригувати ставки мiсцевих
податкiв, оскiльки практично всi основнi показники та iнструменти
формування ресурсiв сьогоднi визначаються державними органами. Так,
ставки, база оподаткування, правила адмiнiстрування та звiтностi
визначаються на центральному рiвнi, i органи мiсцевого самоврядування
реального впливу на жодну з цих позицiй не мають.
Таким чином, вiдсутнiсть комплексного пiдходу та затягування на роки
розв’язання проблем мiсцевого самоврядування, прийняття конкретних норм,
направлених на децентралiзацiю, з урахуванням потреб як державного
управлiння, так i мiсцевого самоврядування та розроблення конкретних
шляхiв в цьому напрямi на основi детальних розрахункiв усiх наслiдкiв має
лише негативнi наслiдки, адже проблеми, пов’язанi з вiдсутнiстю фiнансiв,
накопичуються, а вiдповiдно їх розв’язання потребуватиме бiльших ресурсiв.
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ПЕРЕВАГИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
Україна як держава, як і будь-яка інша, не може існувати без доходів,
необхідних для виконання покладених на неї функцій. Головним джерелом
доходів України є податкові надходження, що формують найбільшу частку
доходів бюджету.
У вітчизняній науковій літературі приділяється значна увага
вдосконаленню податкової системи України, податковій політиці держави, у
тому числі питанням непрямого оподаткування та його впливу на соціальноекономічний розвиток держави. Це відображено у наукових розробках
Андрущенка В.Л., Азарова М.Я., Данілова О.Д., Іванова Ю. Б., Кощука Т. В.,
Крисоватого А.І., Майбурова І.А., Мельника В.М., Нікітішина А.А. та ін.
Непрямі – це податки, які встановлюються на окремі товари, роботи,
послуги і включаються до їх ціни. Кінцевими платниками непрямих податків
є споживачі товарів, робіт і послуг, а самі податки включаються у вигляді
надбавки до ціни на ці товари, роботи й послуги. Непрямі податки ще
називають податками на споживання. До них належать: податок на додану
вартість (ПДВ), акцизний податок та мито.
Найбільші доходи Україні приносять непрямі податки, які
характеризуються стійкими надходженнями. В інтересах держави є
збільшення її доходів, значною мірою шляхом підвищення ставок непрямих
податків з одного боку та недопущенням різкого зростання податкового
навантаження на споживання, з іншого боку, оскільки при підвищенні
податкового навантаження на економіку країни відбувається зниження
платоспроможності споживачів, зменшення споживання на ринку товарів і
послуг та, зрештою, зменшення сплачуваних сум непрямих податків.
За допомогою ставок податку держава може як стимулювати попит
споживачів, в період кризової економіки, так і стримувати – в період
надмірного піднесення економіки. За допомогою ставок акцизного збору
держава обмежує споживання шкідливих для населення товарів, а також
обкладає товари розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. За
допомогою ставок мита, держава регулює експортно-імпортні операції,
стимулюючи експорт та захищаючи національних товаровиробників від
конкуренції імпортованих товарів.
Непряме оподаткування в сучасних умовах повинне стимулювати
економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення
інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового
тягаря, отриманню сталих доходів до Державного бюджету тощо. Тому,
дослідження непрямого оподаткування в Україні є актуальним.
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При непрямому оподаткуванні формальним платником є продавець
товару (робіт, послуг), що виступає посередником між державою й
споживачем цього товару, тоді як останній виступає реальним платником
податку [4, с. 130].
При відповідних умовах непрямі податки не завжди повністю
перекладаються на споживача, якщо попит на реалізовані товари є досить
еластичним, тобто обсяг реалізації зменшується при підвищення цін, тоді як
прямі податки можуть бути перекладені на споживача продукції через
механізм росту цін [3].
Непряме оподаткування України передбачає сальдовий розподіл доходів
громадян. У процесі становлення ринкової економіки непрямі податки
виступають інструментом мобілізації валового внутрішнього продукту до
державного бюджету України [1, с. 161].
За сферою застосування непрямі податки поділяються на універсальні та
специфічні. Універсальними є непрямі податки, що справляються з усіх
товарів і послуг, окрім тих, які звільнено від оподаткування. Універсальними
непрямими податками в українській податковій системі є податок на додану
вартість. У світовій практиці роль універсальних непрямих податків
виконують також податок з обороту і податок з продажу [4, с. 144].
Специфічними є непрямі податки, що справляються лише з тих товарів і
послуг, перелік яких визначено законодавством. Специфічними непрямими
податками в поЗдатковій системі України є акцизний збір і мито [2].
За механізмом стягнення непрямі податки поділяються на одностадійні і
багатостадійні. Одностадійними є непрямі податки, що одноразово
стягуються на певному етапі товарообігу. Одностадійними непрямими
податками є акцизний збір і мито.
Багатостадійними є непрямі податки, що підлягають стягненню на
кожному етапі товарообігу - податок на додану вартість, який підлягає сплаті
на кожній стадії реалізації товарів і послуг.
За наявністю кумулятивного (каскадного) ефекту непрямі податки
поділяють на:
1) кумулятивні (каскадні) – непрямі податки, механізм стягнення яких
передбачає повторне оподаткування товарів і послуг на всіх стадіях їх обігу;
2) некумулятивні (некаскадні) - непрямі податки, механізм стягнення
яких виключає можливість повторного оподаткування товарів і послуг,
забезпечуючи однакові податкові надходження за однаковими товарами і
послугами незалежно від кількості етапів їх обігу на шляху від виробника до
споживача.
У недалекому минулому, непрямі податки розглядались лише з
негативної точки зору. Але характеризувати непрямі податки тільки як
фінансовий тягар для населення – безглуздо, так як таким є всі податки. Мова
може йти тільки про одне: наскільки вони торкаються різних верств
населення та як виконують своє призначення.
Перевага непрямих податків пов’язано в першу чергу з їх роллю у
формуванні доходів бюджету. Однак це не говорить про те, що вони не
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виконують регулюючої функції. При вмілому їх використанні, непрямі
податки можуть бути ефективним засобом регулювання економіки.
По-перше, непрямим податкам характерне швидке надходження до
бюджету. Відбулась реалізація – проводиться перерахування ПДВ та
акцизного збору в бюджет. Це, в свою чергу, дає кошти для фінансування
витрат.
По-друге, так як непрямі податки охоплюють товари громадського
споживання та послуги, то існує висока вірогідність їх повного або майже
повного надходження, а зупинити процес споживання товарів та послуг
неможливо.
По-третє, споживання більш-менш рівномірне у територіальному
розрізі, а тому непрямі податки знімають напругу в міжрегіональному
розподіленні доходів. Якщо доходи бюджету базуються на доходах
підприємств, то внаслідок нерівномірності економічного розвитку виникає
проблема нерівноцінності доходної бази різних бюджетів. Без використання
непрямих податків виникають труднощі в збалансуванні місцевих бюджетів.
По-четверте, непрямі податки суттєво впливають на саму державу.
Використовуючи всі свої можливості та інструменти, вона повинна
забезпечувати певні умови для розвитку виробництва та сфери послуг, так як
чим більше обсяг реалізації тим більші надходження до бюджету.
Проблемою тут може бути лише правильний вибір товарів на які
розповсюджуються непрямі податки.
По-п’яте, непрямі податки впливають на споживача. При вмілому їх
використанні держава може регулювати процес споживання, стримуючи його
водному напрямку та стимулюючи в іншому. Таке регулювання повинно
бути відкритим, тому що не завжди інтереси держави співпадають з
інтересами суспільства. Таке регулювання, в той же час, ніколи не зможе
задовольнити інтереси всіх верств населення. Однак це регулювання
необхідно, тому диференціація ставок акцизного збору в Україні виправдана.
Разом з тим слід сказати, що єдина для всіх товарів ставка ПДВ знижує його
регулюючу роль. Світовий досвід переконує доцільність використання
декількох різних ставок. Структура споживання різних верств населення
суттєво відрізняється, тому принцип справедливості оподаткування може
бути реалізовано через диференційований підхід до встановлення непрямих
податків на окремі види товарів, робот, послуг. Однак тут теж існують деякі
обмеження. Встановлення більш високих ставок тільки на товари першої
необхідності та предмети розкоші звужує сферу непрямого оподаткування та
зменшує податкові надходження в бюджет. Навпаки, навіть невисокий рівень
непрямого оподаткування товарів щоденного попиту забезпечить державі
постійні та стабільні надходження, так як постійним, стабільним та значним є
суспільне споживання.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
У структурі фінансового механізму системи соціального захисту
населення виокремлюємо такі елементи: фінансові методи, фінансові
інструменти, фінансові важелі та організаційно-правове забезпечення
функціонування такого механізму. У науковій і навчальній літературі всі
структурні елементи фінансового механізму досить детально описані. Тому
зупинимося лише на деяких, використання яких останнім часом набуло
особливого значення та резонансу.
Як уже зазначалось, структурним елементом фінансового механізму
системи соціального захисту населення є фінансові методи: фінансове
планування і прогнозування, фінансове забезпечення, фінансове
регулювання, оперативне управління фінансами, фінансовий контроль і
аудит.
На стадії планування визначаються фінансові можливості держави та
інших суб’єктів господарювання щодо задоволення життєвих потреб усіх
членів суспільства на засадах соціальної рівності та справедливості, надання
необхідної соціальної допомоги найбільш соціально незахищеним його
членам. Фінансове планування застосовується на етапі розроблення
бюджетних запитів, складання проекту кошторису витрат на утримання
головного (районного) управління, визначення потреби населення певної
території у різних видах соціальної допомоги та послуг.
Ефективність системи та рівень соціального захисту населення залежать
від якісного фінансового забезпечення. Фінансове забезпечення та фінансове
регулювання є узагальнюючими методами фінансового механізму, оскільки
включають окремі часткові методи фінансового впливу на соціальноекономічний розвиток суспільства [4, с. 56]. Вони тісно взаємопов’язані між
собою й органічно доповнюють один одного. Фінансове забезпечення
реалізується на основі встановленої системи фінансування, що здійснюється
у трьох формах: бюджетне, позабюджетне та донорське фінансування.
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Основним джерелом фінансових ресурсів у соціальному захисті є ВВП, в
процесі розподілу та перерозподілу якого формуються різні цільові фонди.
Вважаємо, що фінансове забезпечення соціального захисту населення
реалізується за допомогою його трьох взаємопов’язаних складових:
соціального страхування, що базується на формуванні фондів ЗОДСС за
рахунок страхових внесків учасників; соціального забезпечення, що
передбачає виплату адресних соціальних допомог і надання соціальних
послуг за рахунок загальнодержавних коштів, що акумулюються в бюджетах
різних рівнів; соціальних стандартів й гарантій держави населенню, які
встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права
громадян на достатній життєвий рівень [2].
Основними елементами фінансового регулювання є оподаткування
(вилучення частини доходів у юридичних і фізичних осіб до бюджетів різних
рівнів та державних цільових фондів) та бюджетні трансферти (передання
коштів з одного бюджету до іншого на безоплатних і безповоротних засадах
у формі бюджетного субсидіювання чи вилучення бюджетного надлишку:
дотації, субвенції, субсидії).
Від початку складання фінансових планів до затвердження звітів про їх
виконання з метою дотримання чинного фінансово-господарського
законодавства у процесі здійснення соціального захисту населення
проводиться фінансовий контроль, спрямований на перевірку правильності
вартісного розподілу і перерозподілу ВВП, цільового й ефективного
використання коштів із відповідних фондів, порівняння фінансових
результатів від використання фінансових ресурсів із плановими та виявлення
резервів їх збільшення. Як вид фінансового контролю останнім часом
активно використовується аудит – незалежний зовнішній фінансовий
контроль, що здійснюється Державною аудиторською службою України та
аудиторськими фірмами.
Наступним елементом фінансового механізму системи соціального
захисту населення є фінансові інструменти. У своїх дослідженнях Н.
Савченко виокремлює дві групи інструментів фінансового механізму системи
соціального захисту населення – фінансові регулятори надходжень та
фінансові регулятори розподілу. До першої групи науковець відносить: у
рамках підсистеми соціального забезпечення – податки, збори, офіційні
трансферти, кредити та ін.; у рамках підсистеми соціального страхування –
страхові внески, бюджетні асигнування, прибуток, кошти, одержані від
стягнення штрафів і пені, благодійні внески, банківські кредити та ін.
Фінансовими регуляторами розподілу науковець визначає: у рамках
підсистеми соціального забезпечення – соціальні видатки, соціальні гарантії,
соціальні трансферти, заробітна плата та ін.; у рамках підсистеми
соціального страхування – страхові виплати, матеріальна допомога, дотації,
відшкодування збитків і витрат, превентивні заходи та ін. [3, с. 9].
Не заперечуючи вагомості цього дослідження, водночас поділяємо точку
зору Л. Бабич щодо виокремлення третьої групи інструментів фінансового
механізму системи соціального захисту населення – фінансових регуляторів
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страхового резервування (резерви коштів відповідних фондів для поточних
потреб; резерв коштів для покриття дефіциту бюджету ПФУ; резерви
страхових коштів для забезпечення фінансової стабільності фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, окрім ПФУ) [1,
с. 162].
Фінансові важелі як структурний елемент фінансового механізму
системи соціального захисту населення включають фінансові норми і
нормативи, фінансові ліміти й резерви, фінансові стимули (пільги) та санкції.
Важливим елементом фінансових важелів виступають соціальні пільги.
Діюча система пільг є фінансово необґрунтованою, значною мірою
декларативною, непрозорою і соціально несправедливою. Одним із найбільш
принципових питань у цьому контексті є питання про перехід від
патерналістської до адресної системи соціального захисту населення. Таким
чином, створення ефективного фінансового механізму системи соціального
захисту населення дасть можливість надавати населенню адресні якісні
соціальні послуги та здійснювати виплати законодавчо закріплених
соціальних гарантій.
Для ефективного функціонування фінансового механізму необхідним є
його відповідне нормативно-правове забезпечення, представлене передусім
Конституцією України, кодексами і законами України, указами Президента
України, постановами Верховної ради України та Кабінету Міністрів
України, наказами та інструкціями Міністерства соціальної політики
України, постановами правлінь фондів ЗОДСС та іншими нормативноправовими документами.
Програмно-технічне
забезпечення
передбачає
забезпечення
співробітників органів праці та соціального захисту населення технікою
(насамперед, комп’ютерною), бланковою документацією для раціонального
забезпечення функціонування облікового, аналітичного та контрольного
процесів (здійснення персоніфікованого обліку громадян, формування та
ведення різного роду баз даних про громадян, котрі отримали чи мають
право отримувати ті чи інші соціальні послуги у сфері соціального захисту).
Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму
системи соціального захисту населення складається з різного роду
економічної, фінансової, юридичної, статистичної та іншої інформації.
У зв’язку зі зростанням останніми роками чисельності тих, хто потребує
соціального захисту (вимушені переселенці, учасники антитерористичної
операції та члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих учасників
антитерористичної операції), особливого значення набуває кадрове
забезпечення системи соціального захисту населення.
На основі проведеного дослідження вважаємо, що розвиток принципово
нових форм фінансових відносин та помітні зміни в соціальній структурі
українського суспільства тягнуть за собою ускладнення фінансового
механізму. Врахувавши цей факт, головне призначення сучасного
фінансового механізму системи соціального захисту населення полягає не
лише у створенні реальної фінансової бази для реалізації соціальних проектів
/ програм, але й у здійсненні державного регулювання економіки в умовах її
реформування.
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СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Сучасні тенденції національного соціально-економічного розвитку
стимулюють розширення сфери впливу діяльності банків на економічні і
соціальні явища. Ефективне виконання банківською системи, покладених на
неї завдань забезпечує безперебійне функціонування фінансової, соціальноекономічної, виробничої та інших основоутворюючих сфер державної
діяльності.
Протягом останніх десятиліть банки займають провідну роль у процесі
утворення грошей і регулюванні обсягів грошової маси, здійснення
фінансових операцій, залучення інвестиційних вкладів в економіку держави,
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, що, в цілому,
позитивно впливає на показники соціально-економічного прогресу
держави [4, с. 36].
Дослідженням взаємозв’язку діяльності банківської системи із
процесами соціально-економічного розвитку займається велика кількість
зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких можна виділити наступних:
С. Іщук [4], І. Лютий [2], А. Левченко [5], Л. Гриценко [6], А. Слюсаренко
[3], Дж. Долан [1] та інші.
Вплив банківської системи на економічні процеси розглядається з
позиції функціонування не окремих банків, а їх цілісної, контрольованої
системи, що включає банківські взаємовідносини, зв’язки з іноземними
банками і міжнародними організаціями. Ця особливість сприяє виникненню
характерних ознак банківської системи, відображених на рисунку 1.
Функціонування сучасний економічних суб’єктів неможливо уявити без
участі банківського сектору; кредитування і операції на фінансовому ринку
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стали одночасно провідним чинником економічного піднесення і основною
причиною хаосу і невизначеності економічних процесів [5, с. 330].
Загальнодержавний рівень соціально-економічного розвитку держави
характеризується динамікою показника чистих інвестицій. У разі збільшення
суми чистих інвестицій відбувається зростання виробничого потенціалу,
якщо ж обсяги чистих інвестицій становлять негативну величину, в країні
відбувається скорочення випуску продукції та падіння виробничого
потенціалу.
Основні особливості банківської системи
Єдність мети елементів
системи

Система закритого типу

Здатність до
взаємозамінності елементів

Саморегулювання системи

Наявність деяких
специфічних властивостей

Динамічність системи

Керованість системи

Рисунок 1 – Характерні ознаки банківської системи
Вплив чисельності інвестицій на соціально-економічні процеси
здійснюється в двосторонньому порядку. З одного боку, процес здійснення
інвестицій відбувається в залежності від ефективності економічної діяльності
країни, проте, з іншого боку – раціональний розподіл інвестиційних ресурсів
стимулює позитивні тенденції розвитку соціально-економічної сфери.
Доцільно зазначити, що саме банківська система, реалізовуючи
трансформаційну функцію, а також, підвищуючи активність механізму
кредитування, являється проміжною ланкою в процесі залучення інвестицій в
економіку [3].
Стабільне економічне зростання країни формується під діями факторів
пропозиції, факторів попиту і факторів розподілу, що регулюються
банківською системою. Здійснення впливу на економічну сферу через
фактори пропозиції банківський сектор здійснює шляхом активного
кредитування виробничих підприємств, що стимулює зростання їх
виробничого потенціалу, а отже, і обсягів виробництва. Регулювання
факторів попиту банківською системою полягає в збільшенні
платоспроможного попиту населення та економічних суб’єктів через виплати
відсотків по депозитам і надання кредитів. Проте, в обох варіантах діяльність
банківської системи стимулює соціально-економічний розвиток країни.
Не менш важливим є вплив банків через фактори розподілу.
Враховуючи, що банківська система здійснюючи кредитування, забезпечує
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раціональне використання фінансових ресурсів, які спрямовуються
суб’єктами господарювання на підвищення якості виготовленої продукції або
зростання виробничого потенціалу, результатом зазначеного процесу
діяльності банків є збільшення суспільної корисності [2, с. 48].
В сучасних умовах розвитку української економіки, з урахуванням
світових трансформаційних та глобалізаційних процесів, на ряду з
провідними завданнями фінансової політики по подоланню кризових явищ та
сприянню соціально-економічному розвитку країни повинно стояти
реформування банківської системи, з метою підвищення її стійкості та
ефективності [6, с. 18].
Комерційні банки займають позицію регуляторів фінансових ресурсів
суб’єктів економіки. Банківська система виконує функцію мобілізації
додаткових джерел грошових коштів, тим самим дозволяючи уникнути
загострення кризових ситуацій на фінансовому ринку. Саме тому важливим є
спроможність банків оперативно адаптуватися до зовнішніх умов
макросередовища для безперебійності їх функціонування, і підтримки
налагодженої діяльності усієї економічної системи [1, с. 14].
Отже, аналізуючи вищезазначене, доходимо висновку про те, що сфера
впливу діяльності банківської системи на соціальні явища постійно
розширюється, а виконання покладених на неї функцій є одним з основних
складових елементів забезпечення ефективності економічної діяльності
держави. Тому формування стійкого механізму кредитування, підвищення
якості надання фінансових послуг та перебігу фінансових операцій
банківської системи дозволять пришвидшити темпи економічного зростання
держави, виробничого потенціалу підприємства, платоспроможного попиту
суб’єктів і рівня життя населення.
Також, варто зазначити, що забезпечення належного стану фінансової
безпеки комерційних банків формує активну систему адаптації до негативних
чинників впливу внутрішнього і зовнішнього середовища економічної
діяльності держави, що мінімізує економічні ризики і втрати фінансових
ресурсів, стимулюючи розвиток позитивних тенденцій соціальноекономічної сфери.
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МІСЦЕ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
На сучасному етапі становлення світової економіки, розробка
ефективного механізму забезпечення соціально-економічного розвитку
країни передбачає синхронну перебудову і вдосконалення кожної сфери
державної діяльності. Одним з найширших і найвпливовіших аспектів
державного управління, від якого залежить функціонування усіх суб’єктів
економіки, є здійснення державою ефективної фінансової політики [1, с. 351].
В умовах високого ступеню відкритості вітчизняної економіки, розвиток
глобалізаційних тенденцій сучасного ринку, зумовлює потребу в розробці та
реалізації комплексу дієвих фінансових заходів, спрямованих як на
вирішення соціальних питань, так і на закріплення позицій вітчизняної
економіки на міжнародній арені.
З-поміж вітчизняних вчених, які в своїх працях досліджували фінансову
політику як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку
держави можна виділити наступних: А. Мазаракі [3, 5], І. Луніна [6],
В. Федосов [7], Л. Лисяк [8], І. Лютий [9], І. Запатріна [4] і багато інших.
Значний внесок у розвиток питання фінансової політики серед зарубіжних
науковців здійснили А. Афонсо [1], Дж. Джалесс [1], Дж. Делон, [2], Л.
Самерс, [2] та інші.
В сучасних умовах сутність фінансової політики у динаміці соціальноекономічного розвитку країни варто розглядати базуючись на методі
систематичної діагностики перебігу соціальних явищ та ефективності
економічних процесів. Моніторинг і аналіз їх стану дозволить виявити
негативні чинники впливу на соціально-економічну сферу, а також розробити
методи їх усунення [5, с. 17].
Збалансованість, раціональність та висока ефективність здійснення
фінансової політики є необхідною умовою для забезпечення сталого
економічного зростання держави. Забезпечуючи належні умови для
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соціального розвитку та визначаючи ступінь досягнення економічних цілей
фінансова політика здійснює вплив на ефективність перебігу економічних
процесів. Основними завданнями фінансової політики є створення умов для
налагодженого функціонування економічних суб’єктів, формування
довгострокового потенціалу державної економіки, аналіз динамічної зміни
внутрішніх та зовнішніх чинників впливу і розробка методів ефективної
адаптації до них [6, с. 296].
Досвід країн з розвиненою економікою демонструє, що фінансова
політика зазнає постійних змін через модернізацію всіх сфер суспільства,
теоретичних засад діяльності держави та економічних перетворень.
Здійснення фінансової політики, з урахуванням трансформаційних
перетворень і циклічності економічних процесів сучасності, потребує
створення новітніх проміжних методів підтримки і розвитку економіки.
Більшість розвинених країн світу дотримуються позиції здійснення політики
фінансової консолідації, яка полягає в скороченні обсягів державного боргу,
бюджетного дефіциту, при підвищенні показників валового внутрішнього
продукту [4, с. 32].
Провідну роль в здійсненні ефективної фінансової політики країни
відіграє вдосконалення методів середньострокового планування та
налагодження поступового переходу до довгострокового планування
фінансових процесів, що стимулюватиме здійснення раціональної бюджетної
політики та ефективний розподіл коштів серед сфер діяльності держави
залежно від пріоритетів розвитку.
Доцільно відзначити, що перспективне фінансове планування дає
можливість конкретизувати стратегічні цілі діяльності держави, сформувати
шляхи їх досягнення, мінімізувати економічні ризики, а також, підвищити
раціональність використання державних фінансів, що, в свою чергу, сприяє
зростанню ефективності фінансової політики та стабілізації стану економіки
в цілому [8, с. 600].
Розглядаючи національну економіку в контексті сталого розвитку варто
зазначити, що суттєвих інституційних перетворень потребує структура
доходів та видатків державного бюджету. Зростає необхідність формування
дієвої податкової та монетарної політики держави для підвищення
ефективності використання фінансових ресурсів, створюючи сприятливі
умови для їх зростання.
Популярний нині інституційний підхід до розгляду фінансової політики
передбачає вивчення її як цілісного комплексу заходів, що характеризується
динамічністю моніторингу та адаптацією до змін зовнішнього та
внутрішнього середовища, що зумовлюють нові потреби соціальноекономічного характеру [1, с. 19].
Дослідженя здійснення фінансової політики України демонструє її
багатогранність та спрямованість на реалізацію функцій перерозподілу і
стабілізації, що не повністю задовольняє стратегічні потреби соціальноекономічного розвитку. Враховуючи це провідне місце в здійсненні
фінансової політики держави повинна займати активна реалізація
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регуляторної функції, розробка дієвих заходів і механізмів, впровадження
тенденцій стратегічного характеру формування цілей для забезпечення
тісного взаємозв’язку соціальної та економічної сфери, встановлення якого є
показником високого рівня розвитку системи державного регулювання
[3, с. 376].
Становлення інституту фінансової політики сприяє підвищенню
державного контролю над раціональністю використання державних фінансів,
перебігом фінансових операцій, веденням господарської діяльності
суб’єктами економіки, повнотою та ефективністю обсягів сплати податків та
зборів, виконанням програмно-цільових планів держави, реалізацією
державою, покладених на неї функцій, що, в цілому, стимулює соціальноекономічний розвиток країни [7, с. 611].
Підсумовуючи вищесказане варто зазначити, що фінансові ресурси є
основноутворюючою категорією діяльності держави, як влучно зазначив О.С.
Філімоненков: «Якщо економіка – серце господарського механізму, то
фінанси – кровоносна система економіки», ‒ тому для підвищення
ефективності соціально-економічного розвитку країни, перш за все,
необхідно здійснювати раціональну та обґрунтовану фінансову політику.
Отже, досліджуючи сфери впливу фінансової політики на соціальну та
економічну діяльності держави можна зробити висновок про те, що
вдосконалення механізму фінансової політики, а саме бюджетної,
монетарної, кредитно-грошової політики держави, у свою чергу, сприяє
підвищенню ефективності відповідних соціально-економічних явищ:
стимулює підвищення рівня життя населення; забезпечує раціональність
розподілу фінансових ресурсів серед сфер діяльності держави; сприяє
розвитку прогресивних галузей господарства, що покращує загальний стан
економіки. А також, дозволяє проводити активний розвиток стратегічних
об’єктів та здійснення стратегічних цілей, визначених в процесі планування
та прогнозування.
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Податок на подану вартість (ПДВ) є одним з унiверсальних акцизiв, що
набув свого розвитку в ХХ столiттi. На сьогоднi цей податок становить вагому
частку в доходах всіх країн. Сам факт запровадження ПДВ свідчить про
формування ефективної та сучасної податкової системи, оскільки даний
податок має дуже високу фіскальну ефективність і активно застосовується в
багатьох країнах. Але на сьогодні бачимо як недоліки в податковій системі в
цілому, так і проблеми щодо справляння ПДВ, тому вже звичними для
України стали постійні реформування податкового законодавства, у тому
числі і ПДВ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем
функціонування податку на додану вартість присвячено праці багатьох
науковців та практиків: В. Буряковського, О. Василика, О. Даниилова,
Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Федосова, С. Юрія та ін. Проте,
враховуючи зміни податкового законодавства, питання адміністрування ПДВ
потребує подальших досліджень.
Метою дослідження полягає в аналізі ПДВ до державного бюджету
України та дослідженні ключових змін щодо справляння ПДВ.
За своєю економiчною сутнiстю податок на додану вартiсть є непрямим
податком, де об’єктом оподаткування є не дохід чи прибуток, а розмір витрат
для кожного конкретного споживача товару, роботи чи послуги [7].
Головними його перевагами - є фiскальнi переваги, тобто регулярнiсть
надходження до бюджету, простота обрахування, неможливість зникнення
об’єкта оподаткування .
Запровадження податку на додану вартість передбачає необхiднiсть
визначення поняття доданої вартості та її складових. Доданою вважається
вартiсть, що додається в процесі виробництва товару до вартостi сировини,
матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів.
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Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення бюджету.
У 2015 році до загального фонду державного бюджету забезпечено збір
податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів у сумі 106,7 млрд.
грн., що на 32,3 %, або на 26,1 млрд. грн., більше відповідного періоду
минулого року. Індикативний показник Мінфіну виконано на 101,3 %,
додатково зібрано 1,3 млрд. грн. (рис.1).
У 2016 до загального фонду Державного бюджету зібрано 148,5 млрд.
грн. податку на додану вартість, що на 38,2 відсотки,або на 41,04 млрд. грн.
більше фактичного збору за 2015 рік. Виконання встановленого Мінфіном на
2016 рік індикативного показника з податку на додану вартість з вироблених в
Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування становить 88,0
відсотків. У 2017 до загального фонду Державного бюджету зібрано 183,5
млрд. грн. податку на додану вартість, що на 23,6 %, або на 35,1 млрд. грн.
більше фактичного збору за 2016 рік.
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Рисунок 1 – Динаміка надходження ПДВ до державного бюджету
України протягом 2015-2019 рр.
*Складено автором на основі джерел 1-5
Виконання встановленого Мінфіном на 2017 рік індикативного показника
з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням
бюджетного відшкодування становить 77,8 %. У 2018 до загального фонду
Державного бюджету зібрано 210,8 млрд. грн. податку на додану вартість, що
на 14,9 %,або на 27,3 млрд. грн. більше фактичного збору за 2017 рік.
Виконання встановленого Мінфіном на 2018 рік індикативного показника з
податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням
бюджетного відшкодування становить 93,9 %.
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У 2019 до загального фонду Державного бюджету зібрано 241,8 млрд.
грн. податку на додану вартість, що на 14,0 %,або на 31,0 млрд. грн. більше
фактичного збору за 2017 рік.
Протягом звітного року позитивні нарахування задекларованих сум ПДВ
склали 241,8 млрд. грн., що на 32,9 млрд. грн., або 15,0 %, більше, ніж у 2017
році
В цілому по Україні протягом 2019 року (станом на 01.01.2020)
відшкодовано коштами 151,9 млрд. грн., що на 15,3 %, або на 20,2 млрд. грн.,
більше, ніж за 2018 рік.
Варто зазначити, що протягом аналізованих років кардинальних змін
ПДВ не зазнало. Залишились незмінними ставки оподаткування (20%, 7%), а
також перелік операцій, що оподатковується за ставкою 0%. А от у переліку
операцій, які звільняються від оподаткування, відбулися певні зміни.
Зокрема, скасовано пільгу з оподаткування операцій із постачання на митній
території України та операцій із вивезення в митному режимі експорту
зернових та технічних культур. Крім того, експортери зернових та технічних
культур тепер мають право на бюджетне відшкодування ПДВ.
Податкова система в кожній країні є основою економічної системи
держави. З одного боку вона, забезпечує фінансову стабільність держави, а з
іншого – являється головним інструментом реалізації її економічної політики.
Саме тому побудова чіткої податкової системи – є однією з головних умов
ефективного функціонування економіки
держави в умовах
світової
глобалізації. Через податки здійснюється найбільш тісний зв’язок між
державою і юридичними та фізичними особами щодо формування, розподілу
й використання їх доходів [6].
Податок на додану вартість виступає зручним податковим інструментом,
який допомагає державі наповнювати бюджет за рахунок технічно легкого
збирання і наявності широкої бази оподаткування. На сьогодні податок на
додану вартість є основним джерелом доходів загального фонду Державного
бюджету України.
На сьогодні актуальною є проблема впливу ПДВ на фінансові результати
та фінансовий стан суб’єктів підприємництва, що пов'язано зі сплатою податку
у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати за виконану
роботу і отримання послуг; надходженням цього податку на рахунки суб'єктів
підприємства, які реалізують товари, роботи, послуги. В умовах наближення
фінансово-економічної кризи, коли перед більшістю підприємств постане
проблема платоспроможності, ліквідності та значне погіршенням фінансових
результатів, гостро виникне питання щодо впливу ПДВ на їх фінансовогосподарську діяльність, що змусить шукати шляхи мінімізації його
негативних проявів.
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