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У статті розглянуто типи фінансування європейських проєктів, основну увагу
приділено прямому фінансуванню. Наведено організації, які контролюють
управління прямими фондами. Представлено декілька найпоширеніших програм
прямого фінансування, а саме «Горизонт 2020» і Erasmus+.
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Сьогодні світова економіка все більше орієнтується на інноваційний
розвиток, який сприяє формуванню конкурентоспроможної економіки окремих
країн і прогресу світової спільноти в цілому. Беручи до уваги посилені
інтеграційні процеси, які на цей час відбуваються в Україні, можна зробити
висновок, що майбутній шлях інноваційного розвитку національної економіки
буде тісно пов'язаний з моделлю інноваційного розвитку ЄС. Тому, є
актуальним аналіз досвіду інноваційного розвитку в країнах ЄС крізь призму
стратегій інноваційного розвитку та європейських програм інноваційного
розвитку.
На сьогодні інноваційні аспекти розвитку Європейського Союзу є темою
для досліджень багатьох вітчизняних вчених, серед яких В.П. Клавдієнко,
Е.Ю. Горбатенко, В.Ю. Слепак, А.А. Фриянц, Н.А. Пожилова, Ю.К. Князев,
С.В. Ратнер, А.И. Бойко.
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європейських проєктів.
В епоху кризи державного бюджету європейські фонди розглядаються як
можливість підтримати інвестиції. Необхідно відзначити, що ЄС діє в
перспективі вертикальної субсидіарності щодо державного національного
втручання. Це означає, що ЄС вживає заходів тільки в тих областях, які
визначені

державами-членами

управляється

відповідно

до

в

договорах.

багаторівневого

Фінансування
управління

спільноти
за

участю

європейських, національних, регіональних і місцевих інститутів. Деякі з цих
програм напряму управляються на європейському рівні (прямі фонди), інші
вимагають партнерських відносин між державами членів (непрямі фонди).
У разі непрямого фінансування Комісія не встановлює прямих відносин з
кінцевими бенефіціарами, тобто не надає прямих стимулів компаніям і
місцевим владам. Навпаки, вона встановлює основні стратегічні напрямки
використання фінансування, а потім доручає національній і регіональній владі
управління бюджетом.
Але в цій статті ми приділимо більшу увагу прямому фінансуванню. Отже,
європейські прямі програми — це тематичне планування. Вони націлені на
співфінансування

проєктів,

здатних

поліпшити

цю

область

інтересів

(енергетика, навколишнє середовище, транспорт, тощо). У порівнянні зі
структурними фондами (непряме фінансування) прямі характеризуються
повною і тотальною централізацією: Європейська комісія безпосередньо
контролює

планування,

платежі

та

підзвітність.

Цілі

планування

встановлюються рішенням Товариства. Бенефіціарами цих коштів можуть бути
бізнес, громадські організації, НУО, дослідницькі центри, асоціації та
університети. Фіксуючи основні цілі та критерії відбору, Комісія досліджує
представлені проєкти [9].
Європейська комісія відповідає за виконання вказівок ЄС. Вона проводить
відповідний і глибокий аналіз у зв'язку з територією, а після цього етапу
вносить на розгляд Раді ЄС пропозицію за програмою. Пропозиція аналізується
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і затверджується Радою своїм рішенням. У документі визначені всі спільні цілі,
конкретні напрямки діяльності, бюджет і термін дії програми. Місія переслідує
дві мети: інвестувати в зростання і зайнятість та просувати європейське
територіальне співробітництво. В рамках мети європейського територіального
співробітництва проводиться відмінність між регіонами не за рівнем добробуту
на душу населення, а за географічним положенням. Ці програми також відкриті
для країн, які не є членами ЄС, а також для країн прецесії та сусідства.
На основі офіційних даних Системи фінансової прозорості Європейської
комісії за останній доступний рік в табл. 1 подано перелік країн, які отримують
найбільшу підтримке від програм прямого фінансування.
Таблиця 1 – Кількість загальних зобов'язань розподілених по країнам і
кількості бенефіціарів у 2019 році [7]
№

Країна

Зобов’язання

Загальна сума,
млрд євро

Бенефіціари

1

Бельгія

9662

6,584

13132

2

Італія

4973

5,902

6938

3

Іспанія

4502

5,806

6596

4

Германія

4371

7,302

6238

5

Люксембург

4948

1,127

6093

6

Франція

4043

6,885

5548

7

Велика Блританія

2503

4,724

3354

8

Нідерланди

2333

4,899

3212

9

Греція

1830

3,192

2713

10

Австрія

1459

2,886

1760

Якщо ми розглянемо всі види зобов'язань, тобто суми, виділені на
реалізацію проєкту, контракту або іншої дії, що фінансується за рахунок
прямих коштів, ми відразу зауважимо, що Бельгія посідає перше місце з 9662
асигнуваннями. Це показує, наскільки важливо мати можливість працювати в
Брюсселі, штаб-квартирі основних європейських інститутів. Наявність офісу в
європейській столиці, безумовно, полегшує прямий контакт з комісією і сприяє
10

реалізації цієї міжнародної мережі, яка необхідна для проєктів. Якщо Бельгія
посідає перше місце за організаціями і компаніями, на які покладено
зобов'язання, то вона також займає перше місце за кількістю бенефіціарів.
Насправді їх 13132, що явно багато для розміру країни. Італія, Люксембург,
Іспанія, Німеччина і Франція, з іншого боку, за кількістю зобов'язань практично
однакові. Серед цих країн Італія має найбільшу кількість бенефіціарів - 6938.
Щоб контролювати пряме управління фондами, Європейський Союз
заснував три органи, до яких повинні звертатися окремі організації[6]:
- Агентства Європейського Союзу, тобто юридичні особи, юридично
відокремлені від європейських інститутів і створені для виконання конкретних
завдань в певних областях, таких як публікація конкурсів заявок, відбір
пропозицій, моніторинг їх діяльності та інформування бенефіціарів. Приклади:
Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (EACEA),
яке відповідає за реалізацію програм Creative Europe, Erasmus+ і Europe for
Citizens; або Виконавче агентство малого і середнього бізнесу (EASME), яке
відповідає за реалізацію програми COSME і певних компонентів програм
«Горизонт 2020» і LIFE;
- Національні агентства, тобто органи, створені Європейською Комісією та
національними урядами для реалізації та адміністрування певних програм
Співтовариства в окремих країнах, зокрема, щодо інформації для громадян і
збору/відбору

проєктних

пропозицій.

Приклади:

Національні

агентства

INDIRE, ISFOL і Молодіжне агентство, які несуть відповідальність за
оперативне управління децентралізованими діями програми Erasmus+ в галузях
освіти, професійного навчання та молоді відповідно;
- Національні контактні пункти (також називаються національні контактні
бюро), створені в рамках певних програм Співтовариства для надання
інформації та допомоги потенційним учасникам за запитом, або за допомогою
публікації конкретних інструкцій та організації інформаційних заходів,
присвячених презентації або поглибленого вивчення програми, до якої вони
відносяться. Приклади: Міністерство навколишнього середовища та асоціація
11

APRE є національними контактними пунктами, відповідно, для програм LIFE і
«Горизонт 2020»; Erasmus+ надає, крім вищезазначених національних агентств,
пряму підтримку молоді через мережу Eurodesk.
Присутність агентства або національного контактної особи в програмі
робить процедури участі простіше та ближче до учасників, в тому числі з
комунікативної сторони і з точки зору доступності інформації.
В наступній табл. 2 показані всі важливі прямі програми на період
2014-2020 рр. З'ясовується, що в рамках Європейської програми досліджень і
технологічних розробок у 2019 році було призначено найбільшу кількість
зобов'язань в «Горизонт 2020» - 8731. За нею йде програма Information and
Communications Technology з 7062 зобов'язаннями та Commission administrative
expenditure з 4083 зобов'язаннями. Найбільш відомі програми, такі як Erasmus+
і Creative Europe, займають п’яте і шосте місця відповідно.
Таблиця 2 – Кількість призначених прямих зобов'язань в 2019 році [7]
№

Програма

Зобов’язання

Загальна сума,
млн. євро

1

Horizon 2020

8731

9558,4

2

Information and Communications Technology (ICT)

7062

229,2

3

Commission administrative expenditure

4083

933,4

4

Other actions and programmes

1601

249,0

5

Education, Training and Sport (Erasmus+)

1586

559,7

6

Creative Europe

1285

207,3

7

Development Cooperation Instrument (DCI)

1200

1643,0

1001

90,7

Actions financed under the prerogatives of the
8

Commission and specific competences conferred to
the Commission

9

Technical assistance

884

170,0

10

European Neighbourhood Instrument (ENI)

799

873,1

Тепер більш детально розглянемо декілька найпопулярніших програм
прямого фінансування.
 «Горизонт 2020»
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Період 2014-2020 передбачає кілька програм прямого фінансування, але
серед програм програма Н2020 є головним інструментом для досягнення
інноваційного елементу, яка має на меті досягти стратегія «Європа 2020». За
допомогою програми «Горизонт 2020» вперше в рамках тієї самої стратегії
організовано всі інвестиції ЄС у дослідження та інновації. Програма має на меті
бути інструментом, здатним досягти високого рівня досконалості як у галузі
нових технологій, так і інновацій, для розвитку конкурентоспроможності
європейської організації у міжнародній торгівлі. Програма орієнтована на нові
продукти, процеси та технології послуг, які надають можливості виробничій
системі та сприяють покращенню життя громадян. «Горизонт 2020» включає
фінансування, яке охоплює весь шлях, починаючи від досліджень, орієнтованих
на знання, реалізації інноваційних технологій до комерційного та промислового
застосування(керованих суспільством)[6].
Організації можуть подавати заявки на проєкти одного з трьох основних
напрямків програми:
 Передова наука, має на меті гарантувати науковому сектору Європи
першість на міжнародному рівні.
 Лідерство у галузях промисловості, спрямоване на підтримку досліджень
та інновацій європейської промисловості, зосереджуючи увагу на
промислових технологіях та інвестиціях на користь малого бізнесу.
 Суспільні виклики, спрямовані на розв'язання проблем громадян щодо
безпечності харчових продуктів, здоров'я, енергетики, транспорту,
навколишнього середовища, безпеки та клімату.
На період 2014-2020 рр. бюджет передбачає 80 млрд євро; 24,6 млрд євро
за програму «Передова наука»; 17,9 млрд євро на програму «Лідерство у
галузях промисловості» (з них 1/3 виділяється на МСП); 31,7 млрд євро на
програму «Суспільні виклики».
У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Українські
установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі
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«Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер (станом на липень 2020
року) українські

учасники

отримали

182

гранти

на

суму

31,83

млн

євро. Загальна кількість участей українських організацій – 256[2].
 Erasmus+
Програма Erasmus+ спрямована на підтримку молодих людей в їх
навчальній та професійній підготовці та на покращення якості викладання в
Європі. Вона також підтримує заняття спортом на європейському рівні.
Орієнтовний фінансовий пакет за програмою Erasmus+ становить 16,4 млрд
євро на період 2014-2020 рр.: 14,5 млрд євро за Розділом 1 бюджету ЄС
(Конкурентоспроможність для росту і зайнятості) та 1,9 млрд євро за Розділом
4 (Глобальна Європа) для вирішення міжнародного виміру програми. Програма
також передбачає створення щонайменше 300 "Альянсів знань" (партнерства
для сприяння творчості, інновацій та кваліфікації персоналу) та "Альянсів
навичок" (партнерства між учасниками навчання, освіти та торгівлі з метою
покращення можливості залучення до викладацької та професійної практики).
У 2019 році на першому місці Бельгія - 463 проєкти та 609 бенефіціарів, за
якими слідують Італія та Іспанія[7]. Також за програмою Erasmus+, заходи Жан
Моне спрямовані на просування передового досвіду університетських
досліджень Європейського Союзу у всьому світі. Акцент робиться на вивченні
та дослідженні у сфері європейської інтеграції та розумінні ролі Європи у
глобалізованому світі. Що стосується фінансування цих модулів, то на
першому місці з 27 бенефіціарів – Іспанія.
Таблиця 3 – Бюджетні зобов’язання Erasmus+ 2015-2019 рр. за ключовими
діями, млн євро [5]
Ключові дії

2015

2016

2017

2018

2019

1193,2

1236,5

1392,5

1559,0

1765,8

399,8

451,1

559,1

671,5

931,3

KA3 - Підтримка реформ

82,6

104,9

98,5

117,2

107,1

Проєкти напряму Жан Моне

40,9

41,2

42,8

45,4

48,9

Спорт

22,9

33,3

44,8

46,1

59,1

КА1 - Академічна мобільність.
КА2 - Проєкти співпраці задля
розвитку інновацій та обміну
успішними практиками
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Продовження таблиці 3
Управлінський збір

68,7

72,9

85,3

93,2

104,6

38,7

41,3

39,5

40,2

42,9

233,6

284,7

293,4

246,6

349,3

2080,6

2265,8

2556,0

2819,3

3366,5

Національні агенції
Адміністративні витрати
Міжнародне співробітництво
(Heading 4) + EDF
Всього

Як ми можемо бачити з табл. 3 загальний бюджет програми Erasmus+
збільшувався з року в рік, включаючи додатковий бюджет, затверджений
бюджетним органом. Остаточне виконання бюджету (бюджетні зобов'язання
ЄС) на 2019 рік становить 3,37 мільярда євро — на 547 мільйонів євро більше в
порівнянні з 2018 роком, що на 20% більше.
У порівнянні з попередніми роками, сукупний розподіл по КА1 і КА2
залишилося в цілому стабільним (80% проти 79% у 2018 році). Частка бюджету
на міжнародне співробітництво склала 9% і залишилася незмінною в порівнянні
з 2018 роком. Відповідно до попередніх років і відповідно до правової бази
програми, сектор освіти та навчання отримав найбільшу частку бюджету з
майже 77% зобов'язань в 2019 році; молодіжний сектор отримав близько 6% за
той же період. Частина, що залишилася бюджету була розподілена між Жаном
Моне, спортом, міжнародним співробітництвом, адміністративними витратами
та управлінськими зборами для національних агентств[4].
Україна також активно бере участь у таких конкурсах як КА1. За участі
партнерів з України діють 153 волонтерських проєктів (КА125) з 28 країнамичленами Програми, включаючи 2 проєкти з 1 ЗВО України, та 3 306 проєктів
мобільності молоді (КА105) з 31 країною-членом Програми отримали
фінансування в 2015-2020 рр., 14 українських ЗВО є також серед партнерів
19 таких проєктів[3].
Криза з COVID-19 також ще раз показала, наскільки важливо для ЄС мати
можливість покладатися на добре продумані та гнучкі багаторічні фінансові
рамки.

Довгостроковий

бюджет

наступного
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ЄС

на

2021-2027

роки,

підкріплений новим інструментом відновлення Next Generation EU, також буде
лежати в основі відновлення і сприятиме солідарності, відповідальності та
інновацій.
В рамках програми досліджень і інновацій Horizon 2020 Комісія оголосила
спеціальний заклик до вираження зацікавленості в підтримці досліджень
COVID-19 шляхом фінансування, мобілізованого зі спеціального фонду для
досліджень в надзвичайних ситуаціях. Прикладом є перша заява в січні
2020 року на медичні дослідження COVID-19, які були націлені на розробку
вакцин, альтернативних діагностичних тестів, нових методів лікування і
поліпшення

заходів

громадської

охорони

здоров'я.

В

результаті

136

дослідницьких груп працюватимуть із загальним бюджетом в 47,5 мільйона
євро над 17 проєктами. Ще 45 мільйонів євро будуть надані в рамках спільного
підприємства «Ініціатива з інноваційних лікарських засобів», а також 164 млн
євро за запитом, організованому пілотним проєктом Європейської інноваційної
ради[8].
Успішне здійснення інноваційної діяльності підприємств передбачає
об’єднання зусиль держави, бізнесу, наукових організацій та підприємств,
перехід до підтримки конкурентоспроможних промислових об’єктів, зниження
традиційних ресурсомістких виробництв і зростання ролі наукомістких та
інноваційних. Нині однією з головних проблем України залишається
формування фундаменту для ефективної її роботи на міжнародних ринках. Для
того, щоб Україна просунулася шляхом інноваційного розвитку, потрібно
докласти великі зусилля в різних напрямах. Одним із варіантів розвитку
інноваційної системи держави є орієнтація на іноземні інвестиції та імпорт
інновацій. Відповідальність за успіх інноваційного бізнесу в країні повинні
взяти на себе всі: держава, підприємці, науковці [1].
В цілому можна зробити висновок, що Євросоюз зацікавлений у своєму
інноваційному розвитку та бачить в ньому основний курс на перетворення
економіки. В епоху науково-технічного прогресу та інформатизації, зміцнення
ЄС на світовому ринку можливо лише через підтримку та впровадження
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інноваційної політики. Головною метою ЄС на даний час є створення
сприятливого середовища для впровадження нововведень в різні сфери
економіки. Конкурентоспроможність економіки ЄС на світовій арені в XXI
столітті залежить від ступеня успішності реалізації інноваційної політики на
всіх рівнях управління — місцевому, регіональному та наднаціональному. За
умови успішного впровадження і реалізації інноваційної політики ЄС може
прийти в найближчому майбутньому до своєї кінцевої мети в цьому питанні —
створення єдиного загальноєвропейського інноваційного простору з гнучкою
структурою управління і координації.
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УДК 336.332
Олександр Польовий
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведений аналіз адміністрування податку на прибуток
підприємства, визначена його роль на всіх рівнях бюджетної системи.
Доведено, що для того, щоб відбулося збільшення надходжень досліджуваного
податку необхідно підвищити обсяги виробництва, а платники податків
зобов’язані дотримуватись податкової дисципліни.
Ключові слова: податок на прибуток підприємства, податкова дисципліна,
місцевий бюджет, суб’єкт господарювання, платники податків.
Одним з найважливіших факторів економічного зростання країни є
активна діяльність підприємств, які прагнуть максимізувати свій прибуток, що
можливо лише за умови існування оптимальної системи оподаткування
прибутку. Удосконалення системи оподаткування підприємств України суттєво
вплине

на

поповнення

підприємництва

та

державного

бюджету,

інвестиційно-інноваційну

подальший

діяльність

розвиток

підприємств.

В

сучасних умовах важливо розробити оптимальний рівень оподаткування і
розподілу податкового навантаження на підприємства.
Питання адміністрування податку на прибуток висвітлені в наукових
працях

таких

А. Крисоватий,

вчених,

як

В. Мельниак,

В. Андрущенко,
С. Онишко,

Ю. Іванов,

Т. Калінеску,

Р. Паславська,

К. Проскуда,

Д. Секребрянський, М. Славінська, О. Смірнова, Д. Степанова, А. Соколовська
та ін.
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Останнім часом потреба у збільшенні дохідної частини державного
бюджету все більш зростає та потребує про активних заходів щодо її
забезпечення. Зважаючи на те, що левова частка державних доходів це
податкові надходження, то можна сказати, що доходи бюджету напряму
залежать від рівня досконалості податкової системи [5, 6]. Одним із
регулюючих важелів розподілу прибутку між державою та суб’єктами
господарювання

усіх

форм

власності

виступає

податок

на

прибуток

підприємств (далі – ППП), що є одним із бюджетоутворюючих податків
державного бюджету України. Цей податок характеризується з двох позицій,
зокрема:
- специфічна форма виробничих відносин, що визначає його суспільне
значення;
- частина національного доходу держави, що виражається у грошовій
формі та вказує а його матеріальний зміст.
З огляду на це, виникає підвищений інтерес до пошуку заходів щодо
покращення адміністрування ППП та збалансування його фіскальної та
регулюючої функції. Адже, за допомогою ППП держава може регулювати:
- темпи економічного зростання на макрорівні;
- розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту; вибір
організаційно-правової форми діяльності;
- напрямки розподілу прибутку (накопичення чи споживання);
- вибір джерел фінансування інвестицій (самофінансування, залучені та
позичкові кошти);
- розподіл матеріальних та трудових ресурсів між окремим сферами тощо
[2].
Розглянемо

динаміку

надходжень

основних

бюджетоутворюючих

податків та рівня виконання показників Зведеного бюджету України у 20152019рр.
З таблиці 1 видно, що починаючи з 2015 року, ППП знаходиться на
четвертому місці по фіскальному значенню після податку на додану вартість,
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податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку. Разом з тим, відсоток
виконання показників Зведеного бюджету по ППП порівняно з іншими
бюджетоутворюючими податками є переважно кращим, крім 2015 та 2017 років
[1].
Таблиця 1 – Динаміка надходжень основних бюджетоутворюючих
податків та рівня виконання показників Зведеного бюджету України у 20152019рр., млрд. грн. [7]
2015

2016

2017

2018

2019
%
вико
нанн
я

Показник/
рік

надхо
джен
ня

%
викон
ання

надхо
джен
ня

%
викон
ання

надхо
джен
ня

%
викон
ання

надхо
%
надхо
джен викона дженн
ня
ння
я

Податкові
надходже
ння

507,6

102,3

650,8

102,6

828,2

100,5

986,3

99,7

1070,3 96,3

ПДВ

178,5

99,2

235,6

101,2

314,0

103,7

374,5

97,4

378,7

90,7

ПДФО

100,0

109,5

138,8

107,7

185,7

107,7

229,9

101,4

275,4

102,1

ППП

39,1

95,8

60,2

112,9

73,4

99,9

106,2

116,5

117,3

111,2

Акцизний
податок

63,1

105,2

90,1

110,0

121,4

96,4

132,6

96,3

137,0

92,6

Це стало можливим за рахунок позитивного значення чистого прибутку –
фінансовий результат прибуткових підприємств перевищив фінансовий
результат

збиткових,

що

свідчить

про

зростання

платоспроможності

підприємств та активізацію ділової активності.
Проте, якщо в подальшому ситуація не зміниться, то ППП може втратити
свій бюджетоформуючий статус, що применшить і регулюючий потенціал
податку.
Розглянемо детальніше надходження податку на прибуток підприємств до
Державного бюджету України. Як засвідчують показники таблиці 2 питома вага
надходжень податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України
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за останні 5 років має тенденцію до збільшення. Проаналізувавши надходження
податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України за 2015 –
2019 роки та враховуючи економічні чинники можна припустити значне
збільшення надходжень даного податку.
Найкращі показники надходжень податку на прибуток підприємств до
Державного бюджету України за останні 5 років можна побачити у 2019 році. А
саме: у 2019 році податку надійшло 107,1 млрд. грн., що на 10,2 млрд. грн.
більше, ніж у 2018 році або на 10,5 % та у 3 рази більше, ніж у 2015 році (34,8
млрд. грн.).
Таблиця 2 – Динаміка питомої ваги надходжень податку на прибуток
підприємств до Державного бюджету України у 2015-2019 рр., млрд. грн. [7]
Показник/рік

2015

2016

2017

2018

2019

Державний бюджет України

534,7

616,3

793,4

928,1

998,3

Податок на прибуток підприємств

34,8

54,3

66,9

96,9

107,1

Питома вага, %

6,5

8,8

8,4

10,4

10,7

Проаналізувавши питому вагу надходжень податку на прибуток
підприємств у загальних надходженнях до Державного бюджету у 2015-2019
роках можна сказати, що питома вага найбільша у 2019 році – 10,78 %, що на
4,2 % більше, ніж у 2015 році (6,5 %).
Податок на прибуток підприємств – це податок, який справляється з
прибутку суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами. Довгий
період часу до місцевих бюджетів зараховувався тільки податок на прибуток
підприємств і фінансових установ комунальної власності, засновником яких
були обласні, районні, міські, селищні та сільські ради. Сьогодні ж 10% податку
на прибуток підприємств, зареєстрованих на території областей (міста Києва),
надходить до доходів загального фонду обласних бюджетів (бюджету міста
Києва) [4].
Зарахування податку на прибуток підприємств до відповідних місцевих
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бюджетів здійснюється за наступними нормативами: 10% податку на прибуток
підприємств, зареєстрованих на території областей, – до доходів загального
фонду обласних бюджетів; 100% податку на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності, засновником яких є обласні,
районні, міські, міські (міст районного значення), селищні та сільські ради,
об'єднані територіальні громади, – до доходів загального фонду обласних,
районних, міських, міських (міст районного значення), селищних та сільських
бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад.
Таблиця 3 – Динаміка питомої ваги надходжень податку на прибуток
підприємств до місцевих бюджетів України у 2015-2019 рр., млрд. грн. [7]
Показник/рік

2015

2016

2017

2018

2019

294,5

366,1

502,1

562,4

560,5

Податок на прибуток
підприємств

4,3

5,9

6,5

9,3

10,2

Питома вага, %

2,2

1,6

1,3

1,7

1,8

Місцевий бюджет
України

Суми податку на прибуток підприємств, що надходять до місцевих
бюджетів, мають тенденцію до зростання: з 4,3 млрд. грн. у 2015 році до
10,2 млрд. грн. у 2019 році. Крім того, знижується роль податку на прибуток
підприємств у податкових надходженнях місцевих бюджетів: з 2,2 % у
2015 році до 1,8 % у 2019 році. Отже, попри новації податкового законодавства
в частині перерозподілу податку на прибуток між бюджетами, роль цього
податку в забезпеченні фінансової самостійності місцевих органів влади
поступово знижується.
Щоб розкрити роль надходжень податку на прибуток підприємствами
Вінницької області, проаналізуємо за даними офіційної звітності спочатку їх
динаміку, а також їх частку у доходах до бюджету Вінницької області (табл. 4).
За 5 останніх років (2015-2019 рр.) надійшло 4085,9 млн. грн. податку на
прибуток, сплаченого підприємствами Вінницької області, в тому числі до
місцевого бюджету області надійшло 438,2 млн. грн., що становить 10,7 % від
загальної суми находжень даного податку.
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Протягом 5 останніх років (2015-2019 рр.) спостерігається тенденція до
збільшення надходжень податку на прибуток підприємств, крім 2017 року.
Зменшення надходжень даного податку у 2017 році в порівнянні з 2016 роком
можна пояснити змінами у податковому законодавстві, а саме: відсутністю
терміну сплати податку на прибуток у грудні 2017 року на відміну від
2016 року.
Таблиця 4 – Надходження податку на прибуток підприємствами
Вінницької області у 2015-2019 рр., млн. грн.

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

-73,1

325,6

414,0

Відносне відхилення, %

363,0

1387,1

973,1

647,5

720,6

357,6

2015 2016 2017 2018 2019
рік
рік
рік
рік
рік

Абсолютне відхилення,
тис. грн.

101,5

-10,1

50,3

42,6

Найбільша частка податку на прибуток підприємств у загальних доходах
Вінницької області у 2016 році – 1,7 %, що на 0,3 % більше, ніж визначена
середня частка за 2015-2019 рр. (1,4 %).
У 2019 році даний показник становив 1,5 %, що на рівні 2015 року. Як
бачимо, протягом 2015–2019 рр. частка податку на прибуток підприємств у
загальному бюджеті Вінницької області не перевищує 1,7 %, що засвідчує
низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв’язанні проблем
розвитку регіонів (табл.5).
Таблиця 5 – Частка податку на прибуток підприємств у доходах
загального бюджету Вінницької області, тис. грн.
Період
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Всього

Разом доходів без
трансфертів (загальний
фонд Вінницької області)
3166996,7
4755144,1
6581104,1
8091376,2
9465541,4
32060162,5

Податок на прибуток
(місцевий бюджет)
47969,1
78919,9
68781,7
100043,0
142441,4
438155,1
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Частка податку на
прибуток
підприємств
1,5
1,7
1,0
1,2
1,5
1,4

Податки виступають вагомим фінансовим регулятором соціальноекономічних процесів. Окрім того, вони постають не тільки важливим
джерелом формування бюджетних ресурсів, а ще й інструментом державного
регулювання доходів платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової
активності, сукупного споживання та інших чинників стабільності, розвитку та
цілісності суспільства.
Для того, щоб відбулося збільшення надходжень податку на прибуток
підприємств необхідно підвищити обсяги виробництва, платники податків
зобов’язані дотримуватись податкової дисципліни, тобто своєчасно вносити
юридичними особами встановлених законом обов’язкових платежів і зборів до
бюджету країни.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти визначення страхового ринку, його
структуру. Проаналізовано роль страхових виплат та структуру. Досліджено
кількісні показники страхових послуг. Деталізовано динаміку кількості
страхових компаній у розрізі їх видів та основні показники діяльності
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Ринок страхових послуг є одним з ключових елементів ринкової
інфраструктури

та

фінансової

системи

будь-якої

держави.

Сьогодні

страхування є одним з провідних секторів економіки, адже воно сприяє
акумулюванню заощаджень у вигляді страхових премій та перетворенню їх на
інвестиції. Досконала система страхового захисту є підґрунтям стабільності
народногосподарського відтворювального процесу, досягнення соціальної
справедливості а також гарантом високого рівня життя населення.
Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців,
держави, підтримання соціальної стабільності суспільства неможливе без
ефективного функціонування ринку страхових послуг.
Проблему

формування

ефективного

страхування

й

особливості

функціонування ринку страхових послуг України, досліджуються в роботах
таких провідних науковців, як В. Базилевич, Н. Внукова, О. Гаманкова, О.
Козьменко, О. Корват, С. Осадець. Актуальним є вивчення сучасних тенденцій
та перспективних напрямів розвитку вітчизняного ринку страхових послуг, яке
зумовлює актуальність цього дослідження та має відповідну теоретичну й
практичну значимість.
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Метою статті є аналіз даних та показників ринку страхових послуг,
визначення

основних

проблем

його

розвитку

та

шляхів

покращення

ефективності функціонування.
Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично
не поступається банківській сфері. Воно вважається однією з найбільш
інтегрованих форм фінансової діяльності й розвиток національних страхових
ринків є неможливим без включення у світову систему страхування.
Україна робить перші кроки на цьому шляху. З 15 травня 2013 набули
чинності останні зміни в страховому законодавстві (зміни до Закону «Про
страхування» від 07.07.2005 р. № 2774-IV), що усувають бар'єри для іноземних
страховиків. Крім того відбуваються лібералізації торгівлі страховими
послугами, поглинання і капіталізація страхових компаній, підвищення темпів
зростання окремих видів страхування, поліпшення якості традиційних послуг,
впровадження нових страхових продуктів. У той же час на шляху інтеграції
страхового ринку України існує ряд перешкод: політична нестабільність в
країні, слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування з
іншими країнами, нерозвиненість національної страхової інфраструктури,
недостатній рівень і потенціал розвитку страхування за межами країни, низькі
показники конкурентоспроможності українських страхових компаній.
Ринок страхових послуг - це складова фінансового ринку, яка є системою
правових та організаційних заходів із реалізації страхового продукту.
Страховим продуктом або послугою є страховий захист. Об'єктом ринку
страхових послуг є страховий продукт.
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Таблиця 1 – Основні показники діяльності страхового ринку та його
динаміка
2016
2017
2018
2019
2020
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
Кількість договорів, крім
договорів з обов’язкового
страхування від нещасних
випадків на транспорті, у
тому числі:
- зі страхувальниками –
фізичними особами
Кількість договорів з
обов’язкового особистого
страхування від нещасних
випадків на транспорті
Страхова діяльність, млн. грн
Валові страхові виплати
Рівень валових виплат, %
Чисті страхові премії
Чисті страхові виплати
Рівень чистих виплат, %
Сплачено на
перестрахування, у тому
числі:
- перестраховикамрезидентам
- перестраховикамнерезидентам
Отримані страхові премії від
перестрахувальниківнерезидентів
Виплати, компенсовані
перестрахувальникамнерезидента

61 272,8

70 658,2

77 495,0

80 271,1

77 810,9

42 534,6

66 915,2

72 460,2

73 440,1

66 001,5

118 198,4

114 824,7

123 582,5

116 652,6

122 719,9

Страхова діяльність, млн. грн
35 170,3
43 431,8
49 367,5
2 756,1
2 913,7
3 906,1
24,3%
21,5%
26,1%
22418,3
28 494,4
34 424,3
25,1%
10 256,8
12 432,6
32,3%
36,0%
36,1%
Перестрахування, млн. грн

53 001,2
4 624,0
27,1%
39 586,0
14 040,5
35,5%

51 548,8
3 749,9
32,5%
29 668,0
13 659,0
37,8%

12 668,7

18 333,6

17 940,7

16 713,4

12 765,1

8 706,4

14 937,4

14 943,2

13 415,2

11 880,9

3 962,3

3 396,2

2 997,5

3 298,2

2884,2

40,1

46,1

48,4

56,8

55,1

14,2

13,8

44,4

8,9

7,3

Страхові резерви, млн. грн.
Обсяг сформованих
20 936,7
26 975,6
29 558,8
29 558,8
страхових резервів
- резерви зі страхування
7 828,2
9 335,1
10 273,7
10 273,7
життя
- технічні резерви
13 108,5
17 640,5
19 285,1
19 285,1
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.
Загальні активи страховиків
56 075,6
63 493,3
54 546,3
63 866,8
(зг. з формою 1 (П(С)БО 2)
Активи, визначені ст. 31
Закону України «Про
страхування» для
35 071,9
36 084,6
40 666,5
44 609,9
представлення коштів
страхових резервів
Обсяг сплачених статутних
12 661,6
12 831,3
12 363,7
11 066,1
капіталів
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31 965,5
11 124,8
20 840,7
65 114,9

47 390,0

10 663,2

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та
перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2018
рік, становили 49 367,5 млн. грн., що на 5 935,7 млн. грн. більше порівняно з
2017 роком та на 14 197,2 млн. грн. більше порівняно з 2016 роком.
За 12 місяців 2018 року сума отриманих страховиками валових премій з
видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 45 461,4 млн. грн.
(або 92,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя –
3 906,1 млн. грн. (або 7,9% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові
премії за 2018 рік становили 34 424,3 млн. грн., що становить 69,7% від валових
страхових премій. Чисті страхові премії за 2017 рік становили 28 494,4 млн.
грн., або 65,6% від валових страхових премій. Обсяги валових страхових
премій за 2018 рік збільшились порівняно з 2017 роком на 13,7%, порівняно з
2015 роком зросли на 40,4%. Чисті страхові премії збільшилися на 20,8%
порівняно з 2017 роком, та на 30,1% порівняно з 2016 роком.
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та
перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за
І квартал 2020 року, становили 11 548,8 млн. грн., з них: 5 399,2 млн. грн.
(46,8%) – що надійшли від фізичних осіб; 6 149,6 млн. грн. (53,2%) – що
надійшли від юридичних осіб. За 2019 рік загальна (валова) сума страхових
премій, отриманих страховиками, становила 13 331,1 млн. грн., з них:
4 817,4 млн. грн. (36,1%) – що надійшли від фізичних осіб; 8 513,7 млн. грн.
(63,9%) – що надійшли від юридичних осіб.
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за
2020 рік становила 83,7%, що на 11,1 в.п. більше в порівнянні з 2019 роком.
Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів
страхування на 5 520,8 тис. одиниць (або на 12,0%), при цьому на 1710,0 тис.
одиниць (або на 10,7%) зменшилась кількість договорів з добровільного
страхування, в тому числі зменшилась кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків на 1 027,0 тис. одиниць (або на 11,6%),
кількість укладених договорів страхування фінансових ризиків зменшилась
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411,1 тис. одиниць (або на 27,6%), кількість укладених договорів страхування
здоров’я на випадок хвороби зменшилась 278,2 тис. одиниць (або на 20,8%).
Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування зменшилась на
4 220,0 тис. одиниць (або на 14,6%) за рахунок зменшення договорів
страхування від нещасних випадків на транспорті на 4 205,4 тис. одиниць (або
на 15,6%
Зменшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам
страхування, а саме: страхування майна (зменшення валових страхових
платежів на 873,4 млн. грн. (43,0%)); страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ (зменшення валових страхових платежів на 791,0 млн.
грн. (49,2%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення
валових страхових платежів на 270,0 млн. грн. (41,1%)); страхування вантажів
та багажу(зменшення валових страхових платежів на 243,4 млн. грн. (39,1%));
страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових платежів на
209,9 млн. грн. (19,3%)).
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2019 роком
збільшився на 438,7 млн. грн. (13,2%), обсяг чистих страхових виплат
збільшився на 410,3 млн. грн. (12,6%). Зростання обсягів валових страхових
виплат у 2020 році мало місце у більшості видів страхування, так збільшилися
валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування
(збільшення валових страхових виплат на 165,9 млн. грн. (10,2%)), медичне
страхування (безперервне страхування здоров’я (збільшення валових страхових
виплат на 119,6 млн. грн. (18,4%)), страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (збільшення валових страхових виплат на 94,5 млн. грн.
(2 рази)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати зі страхування від
нещасних випадків на 33,0 млн. грн. (45,6%), фінансових ризиків на 25,8 млн.
грн. (6,3%), страхування майна на 15,1 млн. грн. (9,6%). [7]
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
збільшився на 7,7 в.п. та становив 32,5%. Рівень чистих страхових виплат
станом2020 рік становив 37,8%, що більше на 4,2 в.п. у порівнянні з
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аналогічним періодом минулого року. Високий рівень валових та чистих
страхових виплат спостерігається з медичного страхування – 48,4% та 49,9%, за
видами добровільного особистого страхування – 36,5% та 39,4%, за видами
недержавного обов’язкового страхування – 51,4% та 51,5% (з обов’язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів –
50,4% та 49,3%) відповідно. Операції вихідного перестрахування у 2020 році у
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на 1 678,3 млн. грн.
(37,8%) за рахунок зменшення на 1 777,2 млн. грн. (48,6%) перестрахування в
середині країни.
При цьому, операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами
збільшились на 98,9 млн. грн. (12,6%). Страхові резерви у 2020 році зросли на 3
794,7 млн. грн. (13,5%) у порівнянні з аналогічною датою 2019 року, при цьому
технічні резерви – на 2 251,8 млн. грн. (12,1%), а резерви зі страхування життя –
на 1 542,9 млн. грн. (16,1%). У порівнянні з аналогічною датою 2019 року
збільшились такі показники, як: загальні активи страховиків на 1 988,7 млн.
грн. (3,2%); активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для
представлення коштів страхових резервів – 5 919,5 млн. грн. (14,3%)
Скорочення: CК "Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування
життя, СК "nonLife" – страхові компанії, що здійснюють страхування видів,
інших, ніж страхування життя [2].
Чисті страхові премії (виплати) – розраховані як валові страхові премії
(виплати) за мінусом частки страхових премій (виплат), які сплачуються
перестраховикам-резидентам (компенсовані перестраховиками-резидентами).
Таблиця 2 – Кількість страхових компаній
Кількість
страхових
компаній
Загальна
кількість
страхових
компаній
СК "life"1
СК "non-life"

Станом на
2016 рік

Станом на
2017 рік

Станом на
2018 рік

Станом на
2019 рік

Станом на
2020 рік

310

294

292

249

225

39
271

33
271

32
260

26
223

22
203
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Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік
порівняно з 2016 роком,
Кількість компаній зменшилася на 16 СК, порівняно з 2016 роком
зменшилася на 67 СК. [6]. Кількість страхових компаній має тенденцію до
зменшення: так, станом на 31.03.2018 порівняно з аналогічною датою
2017 року, кількість компаній зменшилася на 15 СК [6]. Кількість страхових
компаній продовжує тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2019
порівняно з аналогічною датою 2018 року, кількість компаній зменшилася на
42 СК (або на 14,4%) Кількість страхових компаній має тенденцію до
зменшення, так станом на 31.03.2020 порівняно з аналогічною датою 2019 року,
кількість компаній зменшилася на 40 СК.
Страхові премії Валові страхові премії, отримані страховиками при
страхуванні

та

перестрахуванні

ризиків

від

страхувальників

та

перестрахувальників за І квартал 2020 року, становили 11 548,8 млн. грн., з них:
5 399,2 млн. грн. (46,8%) – що надійшли від фізичних осіб; 6 149,6 млн. грн.
(53,2%) – що надійшли від юридичних осіб. За І квартал 2019 року загальна
(валова)

сума

страхових

премій,

отриманих

страховиками,

становила

13 331,1 млн. грн., з них: 4 817,4 млн. грн. (36,1%) – що надійшли від фізичних
осіб; 8 513,7 млн. грн. (63,9%) – що надійшли від юридичних осіб. За І квартал
2020 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування,
інших, ніж страхування життя, становила 10 295,6 млн. грн. (або 89,1% від
загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 1 253,2 млн. грн.
(або 10,9% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові премії за
І квартал 2020 року становили 9 668,0 млн. грн., що становить 83,7% від
валових страхових премій. Чисті страхові премії за І квартал 2019 року
становили 9 672,9 млн. грн., або 72,6% від валових страхових премій. Обсяги
валових страхових премій за І квартал 2020 року зменшились порівняно з
І кварталом 2019 року на 13,4%, чисті страхові премії зменшились на 0,1%.
Страхові виплати/відшкодування Розмір валових страхових виплат за
9 місяців 2019 року становив 9 845,6 млн грн, у тому числі з видів страхування,
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інших, ніж страхування життя – 9 418,2 млн грн (або 95,7%), зі страхування
життя – 427,4 млн грн (або 4,3%). Валові страхові виплати за 9 місяців
2019 року збільшилися на 12,5% (до 9 845,6 млн грн) порівняно з аналогічним
періодом 2018 року, чисті страхові виплати збільшилися на 13,7% і становили
9 624,3 млн грн
Структура чистих страхових виплат у 2019 році перерозподілилася на
користь медичного страхування (з 17,4% до 19,6%), авто страхування (з 49,0%
до 49,4%) за рахунок зменшення частки страхування життя (з 6,3% до 4,4%),
страхування майна (з 4,7% до 3,3%).
Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до
чистих страхових премій) станом 2019 рік становив 31,9% (станом на 2018 –
33,3%). У 2019 році в порівнянні з відповідним періодом 2018 рівень чистих
страхових виплат із страхування фінансових ризиків зменшився на 17,6 в.п. до
рівня 66,4%; рівень чистих страхових виплат з обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(ОСЦПВ) збільшився на 2,0 в.п. до рівня 50,5%; рівень чистих страхових
виплат зі страхування наземного транспорту (КАСКО) зменшився на 2,2 в. п. до
рівня 14 49,2%; рівень чистих страхових виплат зі страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів («Зелена картка») зменшився
на 2,9 в.п. до рівня 24,7%; рівень чистих страхових виплат зі страхування
медичних витрат зменшився на 6,6 в.п. до рівня 20,0%; рівень чистих страхових
виплат із страхування життя зменшився на 6,6 в.п. до рівня 13,0%; рівень
чистих страхових виплат із страхування майна зменшився на 4,5 в.п. до рівня
12,0%, рівень чистих страхових виплат із страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ зменшився на 3,9 в.п. до рівня 7,7%. Досить високим
залишається рівень чистих виплат з медичного страхування (66,4%).
Структура чистих страхових виплат у 2020 році перерозподілилася на
користь авіаційного страхування (з 0,8% до 3,7%), страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ (з 1,3% до 3,7%), медичного страхування
(з 20,0% до 21,0%) за рахунок зменшення частки страхування фінансових
ризиків (з 12,4% до 10,2%), автострахування (з 48,6% до 47,1%), страхування
від нещасних випадків (з 2,2% до 1,1%).[7]
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Висновки. Проведені дослідження свідчать про те, що страховий ринок
України перебуває на етапі формування, поступово адаптуючись до вимог
європейського та світового ринків. Для того щоб досягти успіху потрібно брати
приклад з європейських країн , зокрема вдосконалювати механізм державного
регулювання діяльності страхових компаній, адаптувати до світових стандартів
страхове законодавство, впроваджувати новітні технології зі страхування та
новітні стандарти якості обслуговування в цій сфері.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті проведено аналіз аналітичних праць вітчизняних науковців щодо
оцінки розвитку страхового ринку України. На основі аналізу систематизовано
проблеми розвитку страхового ринку України.
проблем

розвитку

на

фінансово-економічні,

Проведено класифікацію
організаційно-правові,

функціональні, інформаційно-аналітичні та соціально-психологічні. Відповідно
до

кожного

типу проблем

розвитку вітчизняного

страхового

ринку

сформовано основні напрямки розвитку ринку страхування, зокрема, виділено
заходи

у

фінансово-економічній,

організаційно-правовій,

функціональній,

інформаційно-аналітичній та соціально-психологічній сфері.
Ключові слова: страховий ринок, проблеми розвитку страхового ринку
України, напрями розвитку страхового ринку.
Постановка проблеми. Досвід розвинених краї свідчить, що страховий
ринок – це не лише один з найкапіталізованіших сегментів фінансового ринку,
страхування сприяє оптимізації макроекономічних пропорцій суспільного
відтворення, забезпечує безперервність, безперебійність і збалансованість
виробничих процесів. Розвиток страхового ринку, на наш погляд, виступає
одним з пріоритетних завдань державної економічної та соціальної політики.
Вітчизняний страховий ринок розвивається у складних умовах, аналіз оцінка та
моніторинг яких дозволятиме вчасно реагувати на дестабілізуючі фактори і
виважено формувати напрямки розвитку страхування і страхового ринку.
Зазначене обумовлює актуальність дослідження.
Метою дослідження є систематизація основних проблем розвитку
вітчизняного страхового ринку на сучасному етапі, їх класифікація з
подальшим формулюванням основних напрямів розвитку.
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Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних науковців
[1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] та інформаційно-аналітичні звіти про стан розвитку
страхового ринку в Україні. [2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка праць вітчизняних
науковців [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] та проведеного ними аналізу розвитку
страхового ринку України за 2014-2018 рр. дає змогу виокремити проблеми
розвитку страхового ринку, визначені різними науковцями. Вбачаємо за
доцільне систематизувати їх за критерієм причини утворення та напряму
впливу на розвитку страхового ринку, зокрема, на фінансово-економічні,
організаційно-правові, функціональні, інформаційно-аналітичні, соціальнопсихологічні проблеми.
До основних фінансово-економічних проблем розвитку страхового ринку
України слід віднести [1; 3; 4; 5; 9] :
- низький рівень фінансового потенціалу страхових компаній;
- втрата депозитів окремими страховиками внаслідок ліквідації значної
кількості банківських установ;
- нестабільність економічної ситуації в країні;
- недостатність ліквідних фінансових інструментів;
- відсутність і нерозвиненість надійних інвестиційних інструментів для
довгострокового розміщення страхових резервів;
- низький рівень капіталізації страхового ринку, недосконала структура
капіталу страхових компаній;
- вихід іноземних інвесторів з ринку;
- низький платоспроможний попит (фізичних та юридичних осіб) на
страхові послуги тощо.
Організаційно-правовими проблемами розвитку страхового ринку України
виділено [5; 6; 9] :
- відсутність цілеспрямованої державної політики та стратегії розвитку у
сфері страхування, що призводить до безсистемного розвитку вітчизняного
страхового ринку;
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- недосконалість нормативно-правової бази, що регламентує розвиток
страхової галузі;
- надмірна кількість законодавчо визначених видів обов’язкового
страхування і неадекватність їхнього фінансового забезпечення;
- недостатній рівень державного регулювання і контролю за страховим
ринком, непослідовність дій стосовно організації державного нагляду за
страховою діяльністю;
- відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів тощо.
До функціональних проблем розвитку страхового ринку належать
[1; 3; 5; 6; 7]:
- низька прибутковість окремих видів страхування;
- нижча конкурентоздатність страхових компаній порівняно з банками в
боротьбі за залучення вільних коштів юридичних і фізичних осіб;
- відсутність середньо- та довгострокового планування страховими
компаніями своєї діяльності;
- зростання випадків страхового шахрайства;
- невідповідність якості та форм збуту страхових продуктів європейським
стандартам;
- наслідки пандемії COVID-19 тощо.
Інформаційно-аналітичні проблеми полягають у [6; 7; 8]:
- значній інформаційній закритості страхового ринку;
-

низькому

рівні

впровадження

в

страхову

практику

сучасних

інформаційних технологій;
- відсутності якісної статистичної інформації і недостатності докладних
інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і проблеми формування
страхового ринку;
- недосконалості фінансової звітності та методів обробки даних;
- відсутності у банків даних про несумлінних страхувальників;
- погано організованій рекламній діяльності на вітчизняному страховому
ринку;
36

- непрозорості даних про структуру власності вітчизняного страхового
ринку.
Соціально-психологічні проблеми [3; 5; 9]:
- відсутність довіри населення і господарюючих суб’єктів до страхових
компаній;
- низький рівень фінансової освіченості учасників страхового ринку тощо.
Аналіз інформації про стан розвитку страхового ринку України у 20192020 рр. [2] свідчить, що попри позитивну тенденцію кількісних показників
розвитку страхового ринку України, його функціональні та інституційні
характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам національної
економіки. Більшість визначених проблем є характерними і для сучасного
розвитку страхового ринку України, який окрім цього, розвивається в умовах
продовження військового конфлікту в країні, впливу пандемії COVID-2019,
обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг
(страхувальників) через зниження рівня вільних доходів населення і суб’єктів
господарювання,

девальвації

національної

валюти,

низької

ліквідності

фондового ринку.
Окрім зазначених проблем ситуацію загострює вихід іноземного капіталу з
вітчизняного страхового ринку. Зокрема, за останні роки вийшли з вітчизняного
страхового ринку наступні страхові компанії з іноземним капіталом, а саме:
французька АХА Group, американський страховик AIG, нідерландська страхова
компанія Aegon, німецька дочірня компанія Allianz та ще 5 інших страхових
компаній з іноземним капіталом [2; 9]. Французька АХА Group оголосила про
продаж страхових компаній канадській компанії Fairfax Financial Holding
Limited. Компанія придбає 100% «АХА Страхування» і «АХА Страхування
Життя».

Ринок покинула

нідерландська

страхова

компанія

Aegon

та

американський страховик AIG продав свій бізнес в Україні, німецька дочірня
компанія Allianz згорнула ритейловий бізнес. Присутність цих компаній на
вітчизняному страховому ринку свідчила, що і якість вітчизняногоринку була
відповідна.
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Вихід іноземних інвесторів говорить про те, що Україна належить до
більш ризикової території. Тому високоякісні інвестори, які дивляться один на
іншого,

отримують

негативний

сигнал.

Іноземні

компанії

інвестували

колосальний капітал в технології і в людей, а не у виробництво, яке можна
легко продати. Відхід компаній говорить і про низько-маржинальний стан
страхового бізнесу в Україні. Для ринку загалом це означає втрату технологій і
великих інвестицій, які вкладалися в людський капітал.
Ще

одним

викликом

для

вітчизняних

страхових

компаній

є

діджиталізація економіки та активізація використання фінансових технологій у
страховому секторі, загострення конкуренції з боку світових страхових
компаній, які активно застосовують інструменти InsureTech. Адаптація
страхового ринку до змін, пов’язаних із зміною дизайну фінансових
інструментів у страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в
організацію страхової діяльності – це сучасні виклики для вітчизняних
страхових компаній, проте саме вони сприятимуть підвищенню якості
страхового захисту застрахованих осіб, стимулюванню впровадження нових
видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових
послуг, удосконаленню форм і методів страхового нагляду тощо.
Характерною тенденцією фінансового сектору України є зростання
попиту на кредитування. За даними «Insurance Top» [1], зараз на ринку є
величезний попит на кредитування, але банки поки не поспішають вкладати
кошти в реальний сектор економіки. Підприємствам не вистачає оборотних
коштів та інвестицій на розвиток бізнесу. Така залежність банківського і
страхового секторів економіки ще раз доводить, що державна політика
розвитку страхування повинна базуватися на зміцненні ринкових засад
діяльності її учасників, пріоритетності прав споживачів страхових послуг [1].
Сьогодні страховики активно шукають можливості знизити ризики і
знайти нові напрями розвитку. Якщо в усьому світі страхування сприяє
оптимізації макроекономічних пропорцій суспільного відтворення, забезпечує
безперервність, безперебійність і збалансованість виробничих процесів, то
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страхування в Україні тільки на початку цього шляху. Страховий бізнес
України, як і більшість інших сфер, сьогодні працює на ситуативних рішеннях,
без прийняття довгоочікуваних нормативно-правових актів, системної політики
і підтримки держави. Саме тому розвиток страхової галузі в Україні вимагає
розроблення і поетапної реалізації заходів, спрямованих на підвищення
контролю якості страхових послуг, що неможливо реалізувати без залучення
інвестицій.
Окреслення проблем, що уповільнюють розвиток страхового ринку,
дозволяють сформулювати напрямки їх подолання. Основними з них є
фінансово-економічні, організаційно-правові, функціональні, інформаційноаналітичні, соціально-психологічні [1; 2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Основними
напрямками розвитку на вітчизняному страховому ринку у фінансовоекономічній сфері є:
- стимулювання попиту на страхові послуги;
- збільшення місткості страхового ринку;
- підвищення конкурентоспроможності страхових компаній;
- підвищення надійності вітчизняного страхового ринку;
- залучення іноземних інвестиції тощо.
Організаційно-правовими заходами активізації розвитку страхового ринку
України є [1; 3; 5]:
- подолання структурних диспропорцій між видами, між типами
страхування;
- вирівнювання співвідношення обов’язкових видів страхування в
сукупних платежах;
- розвиток саморегулювання;
- удосконалення страхового законодавства тощо.
Функціональними заходами можуть бути:
-

підвищення

якості

виконання

зобов’язань

страховиками

перед

страхувальниками;
- підвищення рівня надання страхових послуг і розширення їх пропозиції;
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- розвиток мереж продажу;
- розвиток інфраструктури страхового ринку тощо.
Інформаційно-аналітичні заходи охоплюють [3; 4; 8] :
- сприяння підвищенню страхової грамотності населення і бізнесу;
- приведення у відповідність розвитку вітчизняного страхового ринку із
загальносвітовими тенденціями;
- захист інтересів споживачів послуг тощо.
Окрім зазначених заходів вкрай необхідним є підвищення рівня довіри
потенційних страхувальників до страховиків.
Узагальнюючи вищезазначене, можемо стверджувати, що страховий
ринок України перебуває на етапі розвитку та інтеграції у світовий простір.
Незважаючи на певні здобутки, він характеризується недоліками, наявність
яких показує перспективи розвитку, отже, потенціал для України.
Таким чином, можна констатувати, що вітчизняний страховий ринок
функціонує в умовах великої кількості проблем різного роду: фінансовоекономічного,

організаційно-правового,

функціонального,

інформаційно-

аналітичного та соціально-психологічного характеру. Проте

формування

розвиненого страхового ринку забезпечить сприятливі умови для ринкової
трансформації національної економіки та стабільного розвитку міжнародних
відносин. Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському
ринку страхових послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи
як держави, так і страхових компаній. При цьому держава має забезпечити
ринок стабільною нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з
іншого боку страхові компанії мають бути максимально сумлінними та
чесними у процесі співпраці зі своїми клієнтами.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
У статті здійснено аналіз сучасного стану виконання бюджету органами
Державної казначейської служби України. Проаналізовано структури дохідної
та видаткової частин бюджету, досліджено їх ефективність та динаміку
протягом 2015-2019 рр. Досліджено стан виконання планових показників
доходів у 2020 році. На основі проведеного дослідження вказано на фактори,
які негативно впливають на систему виконання бюджету. У зв’язку з цим
представлено перелік методів та пропозицій щодо вдосконалення механізму
виконання бюджету органами Державної казначейської служби України.
Ключові

слова:

Державна

казначейська

служба

України,

бюджет,

казначейське обслуговування виконання бюджету, доходи бюджету, видатки
бюджету.
Бюджет виступає головним інструментом впливу держави на політичні,
економічні та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Метою виконання
будь-якого бюджету є забезпечення надходження доходів і фінансування
видатків у межах затверджених у Бюджетному кодексі України чітко
встановлених повноважень усіх органів влади, що займаються питаннями
виконання державного та місцевих бюджетів. Нині одним із пріоритетних
постає питання раціонального функціонування такої системи виконання
державного та місцевих бюджетів, яка забезпечила б обґрунтоване та доцільне
використання фінансових ресурсів країни. Одним із найактивніших учасників у
процесі управління державними і регіональними фінансовими ресурсами
завдяки використанню законодавчо прийнятих механізмів та процедур
виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного
законодавства є органи Державної казначейської служби України.
Питання казначейського обслуговування виконання бюджету висвітлено у
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працях таких вчених як: Голинський Ю., Заха Д., Курганська Е., Нечипоренко
М., Скоропад І.С. та інших. Варто зазначити, що застосування казначейської
форми

виконання

державного

бюджету

України

покладає

велику

відповідальність на органи ДКСУ та зумовлює необхідність подальших
наукових пошуків у сфері бюджетного процесу.
Мета статті полягає у дослідженні механізму казначейського виконання
бюджетів, визначені проблемних питань щодо обслуговування державного
бюджету, а також наведенні пропозицій для їх усунення.
Найголовніша характеристика казначейської системи виконання бюджету
полягає в тому, що Казначейство концентрує в єдиній системі два потоки
грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету, – дохідний і
витратний – на єдиному казначейському рахунку. Окрім того, казначейська
система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням
коштів

державного

бюджету

та

управління

наявними

коштами,

які

консолідуються на єдиному казначейському рахунку [3, с. 102].
У розгорненому вигляді казначейське виконання бюджету – це процес, що
передбачає дотримання відповідних вимог, основними з яких є: 1) Відкриття
рахунків з виконання бюджету в системі органів Державного казначейства на
єдиному казначейському рахунку. 2) Проведення процедур попереднього і
поточного контролю під час здійснення витрат. 3) Здійснення витрат,
визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний рік, у межах реальних надходжень і у відповідні терміни.
Аналіз показників виконання бюджету органами Державної казначейської
служби є чи не найважливішим елементом бюджетного менеджменту. Відтак,
дослідження

виконання

бюджету

включає

кілька

компонентів,

що

характеризують і дають оцінку різним етапам бюджетного процесу: аналіз
виконання бюджету за доходами та видатками, розгляд ефективності
використання бюджетних коштів, оцінка фінансового стану одержувачів
бюджетних коштів та розпорядників різних рівнів тощо.
Перейдемо до безпосереднього аналізу виконання державного бюджету
України за останні 5 років. Динаміка надходжень до Державного бюджету
України протягом 2016-2020рр. представлена у таблиці 1.
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Таблиця 1 – Склад та структура доходів державного бюджету України
протягом 2016-2020 рр., млн. грн.
Показник

2016

2017

Податкові
503 879,4 627 153,7
надходження
Неподаткові
103 635,2 128 402,3
надходження
Доходи від
операцій з
191,5
286,9
капіталом
Кошти від
закордонних
країн та
4 109,4
1 607,4
міжнародних
організацій
Цільові
287,7
298,5
фонди
Офіційні
4 171,6
5 967,7
трансферти
Всього
616 274,8 793 265,0
доходів
Розроблено автором на основі [5]

2018

2019

2020

753 815,6

799 776,0

851115,2

164 676,5

186 684,2

212957,1

657,5

183,0

79,9

1 464,8

1 139,9

1 029,7

187,5

1770,8

1870,6

7 306,3

8 725,0

10658,1

928 108,3

998 278,9

1076026,3

Питома вага, %
2018
2019
81,2
80,1
17,7

18,7

0,07

0,02

0,16

0,1

0,02

0,2

0,75

1,78

100

100

З таблиці 1 видно, що за досліджуваний проміжок часу податкові
надходження мали постійну позитивну тенденцію при значному знеціненні
валюти упродовж останніх років, зростання податкових надходжень за
вказаний період більшою мірою зумовлене саме інфляцією, а не розвитком
національної економіки [7, 8]. Загалом, податкові надходження у 2019 році
становили 799,8 млрд. грн. Такі показники як неподаткові надходження, доходи
від операцій з капіталом, офіційні трансферти також мали характерну
тенденцію до зростання, зокрема, дані показники у 2019 році становили:
186684 млн. грн., 183 млн. грн. та 8725 млн. грн. відповідно [5].
Суттєве зростання доходів протягом 2016-2019 рр. було обумовлене
такими економічними факторами: зростанням імпорту товарів, прибутку
прибуткових підприємств, середньомісячної заробітної плати, в т. ч. за рахунок
фактору підвищення мінімальної заробітної плати; змінами до податкового
законодавства (зокрема, індексація ставок).
Аналіз виконання бюджету за видатками представлений у таблиці 2.
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Таблиця 2 – Структура видатків Державного бюджету протягом 2016-2020
рр., млн. грн.
Показник

2016

2017

Загальнодержавні
117925,6 142446,9
функції
Оборона
59348,9
74346,2
Громадський
порядок,
71671,1
87845,0
безпека
та
судова влада
Економічна
31412,3
47000,1
діяльність
Охорона
навколишнього
4771,6
4739,9
природного
середовища
ЖКГ
12,5
16,9
Охорона
12456,3
16729,1
здоров’я
Духовний
та
фізичний
4958,9
7898,1
розвиток
Освіта
34825,4
41140,2
Соціальний
захист
та
151965,5 144478,3
соціальне
забезпечення
Міжбюджетні
195395
272602,9
трансферти
Всього
684743,4 839243,7
Розроблено автором на основі [5]

Структура,%
2018 2019

2018

2019

2020

162949,9

168206,5

163850,1

16,5

15,7

97024,0

106627,7

120374,1

9,8

9,9

116875,6

140151,2

157657,4

11,8

13,1

63600,7

72365,1

168990,0

6,45

6,7

5241,2

6316,2

6636,7

0,5

0,6

296,9

108,0

88,5

0,03

0,01

22617,9

38561,6

12493,9

2,27

3,6

10107,1

9967,0

9823,3

1,1

0,89

44323,4

51657,6

52857,6

4,5

4,8

163865,6

218628,6

322720,9

16,6

20,3

298939,7

260302,0

160177,3

30,3

24,3

985842,0

1072891,5

1288121,3

100

100

Серед видатків, зростання яких номінально було найбільшим, слід
виділити:


видатки на соціальний захист та забезпечення (протягом 2016 р. з

151965,5 млн. грн до 218628,6 млн. грн. у 2019 р.);


видатки на загальнодержавні функції (протягом 2016 р. на

117925,6 млн. грн. до 168206,5 млн. грн., тобто збільшення відбулось майже
вдвічі).


громадський порядок, безпека та судова влада (за 2019 рік на 11,5%,

протягом 2016-2019 рр. – на 82,2%);
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охорона здоров’я (з 12456,3 млн. грн. у 2016 р. до 12879,3 млн. грн.

38561,6 у 2019 році) [5].
Варто зазначити, що пандемія коронавірусу COVID-19, яка охопила світ у
2020 році, внесла певні корективи у розвиток української економіки, у тому
числі і в частині виконання бюджету. Зважаючи на це, на початку квітня були
ухвалені зміни до Закону України про Державний бюджет на 2020 рік, які
передбачають значне розширення дефіциту – 7,5% з 2,1% ВВП [4].
Доходи зменшено на 11% у порівнянні з попереднім законом, видатки
збільшено на 7%, у тому числі через необхідність вжиття заходів для протидії
поширення пандемії коронавірусу, підтримки підприємництва і вразливих
верств населення.
Параметри бюджету на 2020 рік приведено у відповідність до нових
макроекономічних умов. Доходи державного бюджету затверджені у 2020 р. в
розмірі 975,83 млрд. грн. (зокрема 855,4 млрд. грн. за загальним фондом),
видатки – 1,27 трлн. грн. (за загальним фондом – 1,14 трлн грн).
Доходи передбачувано зменшені за рахунок податкових надходжень
(на 145 млрд грн або на 15,7% у порівнянні з попереднім законом) через
зниження номінального ВВП, обсягів імпорту товарів, перегляду в бік
зниження припущень стосовно ціни природного газу, як на зовнішніх, так і на
внутрішньому ринках (що впливає на формування планів з надходжень рентної
плати).
Видатки збільшено на 82,4 млрд. грн. насамперед через створення Фонду
боротьби з поширення COVID19 (на загальну суму 64,7 млрд. грн.) та
розширення програм соціальної допомоги для пом’якшення впливу кризових
явищ для вразливих верств населення та підтримку підприємництва. Зокрема
передбачено доплати до заробітної плати медпрацівникам, надання грошової
підтримки особам похилого віку, компенсації з часткового безробіття [2].
На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що розвиток
казначейської системи в Україні проходить досить високими темпами, проте
існують

фактори,

які

не

дають

можливості

повністю

та

ефективно

використовувати та провадити сучасну казначейську систему виконання
бюджетів.
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Крім того присутня проблема дефіциту фінансових ресурсів, яка виникає
перед державою на сьогоднішній день є результатом неоптимального
перерозподілу

коштів,

замість

загальноприйнятого

у

світі

управління

ресурсами, яке забезпечує здійснення видатків у межах асигнувань, які реально
передбачені державним та місцевими бюджетами.
Загалом, можна виділити такі основні проблеми казначейської системи
виконання Державного бюджету:


немає чіткого розподілу функцій між підрозділами Державної

казначейської служби та Міністерства фінансів України в розпорядженні
бюджетними коштами як державного, так і місцевих бюджетів;


недостатній рівень контролю стосовно запобігання бюджетним

правопорушенням та використання бюджетних коштів казначейських органів;


складна форма звітності про використання бюджетних коштів;



недостатній рівень забезпечення соціальних потреб працівників

органів ДКСУ, а також рівень забезпечення матеріально-технічною базою її
підрозділів[6, с. 261].


неоптимальний перерозподіл коштів, що пов’язано в першу чергу з

поширенням пандемії коронавірусу COVID-19.
Щодо дохідної частини бюджету, то в сучасних умовах розвитку
економіки проблеми у її формуванні продовжують залишатися непоміченими,
живлячи тіньову економіку з її негативними наслідками та створюючи
підґрунтя для корупції. У зв’язку з цим, перед урядом держави постає завдання
створення такої системи його виконання бюджету, яка дала б змогу
забезпечувати контроль за відповідністю державних доходів прийнятому
закону про бюджет на поточний бюджетний рік, а також рівномірний розподіл
надходжень і витрат у часі, підтримання їх пропорційності упродовж
бюджетного року [1, с. 170].
Важливим завданням на сьогодні і досі залишається удосконалення діючих
механізмів та пошук нових напрямів розвитку казначейської системи
обслуговування державного бюджету, що є необхідним елементом структурної
перебудови та ефективним засобом раціонального використання державних
фінансових ресурсів в умовах сьогочасності.
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Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, варто стверджувати, що
проблеми з виконання дохідної та видаткової частин бюджету вкрай важливими
як з точки зору виконання соціальних функцій держави, так і забезпечення
умов економічного зростання країни. Разом з тим, очевидним залишається факт
провідної ролі органів Державної казначейської служби України в забезпеченні
якісного виконання бюджетів всіх рівнів.
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В СИСТЕМІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
В статті розглянуто основні засади функціонування місцевих податків і
зборів. Проведено аналіз динаміки та структури доходів місцевих бюджетів.
Виявлено основний вплив та роль місцевих податків і зборів у дохідній частині
органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів, місцеві
податки, місцеві збори, місцеве оподаткування, ефективність місцевих
податків і зборів.
Ефективне

вирішення

завдань

і

функцій

органами

місцевого

самоврядування неможливе без економічної основи, важливим елементом якої
є доходи місцевих бюджетів. Належне фінансове забезпечення дає можливість
місцевій владі гарантувати ефективне функціонування територіальних громад
та вирішувати питання їх соціально-економічного розвитку. Фінансова
автономія та самостійність органів місцевого самоврядування повинні
закріплюватися відповідними правами, що визначають порядок стягнення на
власній території податків і зборів у розмірах, достатніх для задоволення
потреб місцевого розвитку. Недостатня фінансова спроможність органів
місцевого самоврядування та низька ефективність формування доходів
місцевих бюджетів обумовлює актуальність дослідження впливу місцевих
податків і зборів на доходи місцевих бюджетів.
Метою статті є розгляд основних умов функціонування системи місцевих
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податків і зборів, аналіз їх структури та динаміки, а також виявлення їх впливу
на формування доходів місцевих бюджетів та на розвиток місцевих органів
влади.
Дослідженню основних теоретичних та практичних основ формування та
функціонування місцевих податків і зборів присвятили свої праці Василик О.Д.,
Лучишин Л.М., Фатюха Н.Г., Сидор І.П., Карпишин Н.І., Луніна І.О.,
Соколовська А.М., Кузькін Є.Ю. та багато інших. Водночас постійні зміни у
бюджетному

та

податковому

законодавстві,

коригування

механізмів

оподаткування, обумовлює підстави для періодичного моніторингу та
проведення оцінки результативності місцевого оподаткування в Україні.
Ефективна робота органів місцевого самоврядування, що займаються
соціально-економічним розвитком територіальних громад, багато в чому
залежить від раціонального формування місцевих бюджетів як на державному,
так і на місцевому рівнях. Місцеві бюджети є фінансовою базою органів
місцевого самоврядування та вирішальним чинником регіонального розвитку
[10, 11]. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність
місцевих органів самоврядування, активізує господарську діяльність, дозволяє
розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний
потенціал регіону, виявляти та використовувати резерви фінансових ресурсів.
Це дає можливість місцевим органам влади в більш повному обсязі
задовольняти

потреби

та

інтереси

територіальних

громад

і

сприяє

економічному та соціальному розвитку територій.
Місцеві бюджети – основна складова місцевих фінансів. Існування
місцевих податків і зборів відповідає, в першу чергу, інтересам територіальних
громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі
платежі є виключно їх фінансовою базою. Місцеві бюджети – це фонди
грошових коштів, що призначені для реалізації завдань і функцій, покладених
на органи місцевого самоврядування. За рахунок фінансових ресурсів місцевих
бюджетів – складової бюджетної системи держави і фінансової бази діяльності
органів самоврядування – забезпечується фінансування заходів економічного і
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соціального розвитку на відповідній території [4, с. 119]. Виходячи з цього,
метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів
влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що
перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних
бюджетах.
Одним із важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого
самоврядування є місцеві податки і збори. Статтею 143 Конституції України
визначено, що органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві податки
та збори [2]. В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»
зазначено, що місцеві бюджети мають бути достатніми щодо здійснення
органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень для
забезпечення мешканців відповідних громад якісними публічними послугами
[9, с. 63].
Відповідно до Податкового кодексу України, до місцевих належать
податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних
розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і
міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території
відповідних територіальних громад. Статтею 10 Податкового кодексу України
встановлено перелік місцевих податків та зборів. До місцевих податків
належать: податок на майно (який складається із плати за землю, податку на
нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку);
єдиний податок. До місцевих зборів належать збір за місця для паркування
транспортних засобів та туристичний збір.
До повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів
належать встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок,
визначених Податковим кодексом; визначення переліку податкових агентів
згідно із ст. 268 Податкового кодексу (щодо туристичного збору); зміну розміру
їх ставок, надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових
зобов’язань платників податків [6].
Слід звернути увагу, що відповідно до Податкового кодексу України
місцевим органам самоврядування забороняється самостійно встановлювати
власні податки і збори. Це зумовлює відсутність:
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- фінансової автономії на місцевому рівні;
- мотивації органів місцевого самоврядування в якісному обслуговуванні
населення;
- конкуренції між різними територіальним громадами, що спричинює до
«консервування» влади [8, с. 2].
Оскільки, основним призначенням місцевих податків і зборів є створення
необхідної фінансової основи для місцевого самоврядування, розглянемо
динаміку доходів місцевих бюджетів і безпосередньо місцевих податків і зборів
України протягом 2016-2020рр. (рис.1). Аналізуючи дані рисунку, можна
побачити, що обсяги як доходів місцевих бюджетів так і обсяги сплачених
місцевих податків і зборів мали стійку динаміку до зростання протягом 20162019 років – доходи місцевих бюджетів зросли від 366,1 млрд. грн. у 2016 році
до 559,8 млрд. грн. у 2019 році відповідно, що свідчить про ефективність
проведення фінансової децентралізації органів місцевого самоврядування.
Проте у 2020 році спостерігається зменшення надходжень до бюджетів, що в
свою чергу було спричинено пандемією і як наслідок падіння ділової
активності і доходів населення.
561,6

559,8

501,4

481,1
366,1

42,3

2016

52,6

2017

61

2018

73,5

2019

74,9

2020

Рисунок 1 – Динаміка доходів місцевих бюджетів та місцевих податків і
зборів в Україні у 2016-2020рр, млрд. грн.
Джерело: розраховано автором на основі [5]
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Для здійснення аналізу впливу місцевих податків і зборів на формування
доходів місцевих бюджетів України також доцільно буде розглянути структуру
доходів місцевих бюджетів та вирахувати питому вагу кожного з джерел
формування доходів (табл. 1).
Таблиця 1 – Склад та структура доходів місцевих бюджетів у 2016-2020
рр., млн. грн.
Назва
Податкові
надходження
в т.ч. місцеві
податки і збори
Неподаткові
надходження
Операції
капіталом
Офіційні
трансферти
Всього:

з

2016

2017

2018

2019

2020

Структура,
% (2020р)

146 902

201 005

232 532

270 545

290 468

60,3

42 261

52 587

61 026

73 575

75 686

15,7

21 859

25 868

28 027

26 105

21 752

4,5

1 402

1 873

2 143

2 928

5 136

1,1

195 396

272 602

298 939

260 302

163 846

34,1

366 143

501 448

561 641

559 880

481 201

100

Джерело: розраховано автором на основі [5]

Найбільшу частку доходів місцевих бюджетів займають податкові
надходження – 60,3% у 2020 році. Також істотну частку займають офіційні
трансферти – 34,1%, а неподаткові надходження та операції з капіталом
займають зовсім невелику частку доходів місцевих бюджетів – 4,5% та 1,1%
відповідно.
Щодо місцевих податків і зборів, то їх частка займає 15,7% у 2020 році, і
обсяги надходжень їх до місцевих бюджетів щороку зростають: з 42,3 млрд.
грн. у 2016 році і до 75,7 млрд. грн. у 2020 році, тобто на 78,9%, що безперечно
є дуже позитивним фактором, адже збільшуються обсяги власних надходжень
органів місцевого самоврядування, а отже вони можуть ефективніше
виконувати покладені на них функції. Тож доречним буде проаналізувати склад
та динаміку місцевих податків і зборів (табл. 2).
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Таблиця 2 - Динаміка, склад і структура місцевих податків і зборів в
Україні у 2016-2020 рр. (млн. грн.)
Показники

2016

2017

2018

Місцеві податки і
збори, всього, в тому
42261,4
52586,8
61026,4
числі:
Єдиний податок
17167,1
23388,3
29564,2
питома вага єдиного
податку у структурі
40,66
44,53
48,45
місцевих податків і
зборів, %
Податок на майно
24989,3
29056,1
31272,0
питома вага податку
на майно у структурі
59,2
55,33
51,26
місцевих податків і
зборів, %
Збір за паркування
66,2
77,5
99,8
транспортних засобів
питома вага збору за
паркування
транспортних засобів
0,09
0,08
0,15
у структурі місцевих
податків і зборів, %
Туристичний збір
54,1
70,2
90,7
питома вага
туристичного збору у
0,05
0,06
0,14
структурі місцевих
податків і зборів, %
Джерело: розраховано автором на основі [5]

2019

2020

Абсолютн
ий приріст

73575,3

75686,2

2110,9

35270,2

38030,9

2760,7

47,9

50,3

2,4

37993,9

37433,4

-560,9

51,68

49,51

-2,17

114,8

91,2

-23,6

0,15

0,12

-0,03

196,2

130,6

-65,6

0,25

0,17

-0,08

Як вже було зазначено, протягом аналізованого періоду спостерігається
зростання сум надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів.
Найбільшу частку займають надходження єдиного податку (50,3%) та податку
на майно (49,51%). Зовсім невелику питому вагу у структурі місцевих податків
і зборів мають туристичний збір та збір на місця для паркування транспортних
засобів – 0,17% та 0,12% відповідно. Щодо динаміки надходжень місцевих
податків і зборів, то загалом, спостерігається позитивна тенденція до
збільшення, але у 2020 році спостерігається недоотримання сум плати за землю,
єдиного податку, туристичного збору через негативний вплив проти
пандемічних заходів на економіку, що пов’язано зі зменшенням ділової
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активності та запровадження тимчасового закриття закладів торгівлі та послуг,
найбільша питома вага яких належить малому та середньому бізнесу, а також зі
зменшенням потоку туристів.
З приводу місцевих зборів можна зазначити, що на нашу думку, саме вони
можуть відігравати найбільшу роль у розвитку територій – адже тільки
зробивши територіальні громади економічно-розвиненими та привабливими як
для інвесторів, так і для туристів, можна залучити додаткові ресурси, і вже саме
тут буде відігравати вирішальну роль саме бажання та ініціатива органів
місцевого самоврядування, а не центральних органів влади щодо розвитку
громади, і, відповідно, збільшення фінансової бази для виконання місцевими
органами своїх повноважень, а, отже, це буде мати мультиплікативний ефект.
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 [12, с. 5].
Визначити ефективність функціонування місцевих податків і зборів і
також їх роль у забезпеченні формуванні дохідної бази органів місцевої влади
та функціонуванні територіальних громад можна за допомогою показника рівня
бюджетного покриття (табл. 3).
Таблиця 3 – Показник бюджетного покриття місцевого оподаткування
видатків місцевих бюджетів у 2015–2020рр.
Показник

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Місцеві податки і збори (млн. грн.)

27,0

42,3

53,6

58,9

73,6

74,9

Видатки місцевих бюджетів (млн.
грн.)

276,9

346,2

490,1

498,6

555,8

500,3

Коефіцієнт покриття місцевого
оподаткування видатків місцевих
бюджетів

0,09

0,11

0,13

0,15

0,12

Джерело: розраховано автором на основі [7]
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0,11

Як бачимо, рівень покриття місцевими податками і зборами видатків
місцевих бюджетів, хоч і в останні роки має тенденцію до зростання, проте все
ж залишається на дуже низькому рівні, не зважаючи на всі проведені реформи
у системі місцевого оподаткування. Це означає, що органам місцевої влади для
збільшення цих надходжень потрібно мобілізувати всі ресурси та все ж
збільшити акцент на власні надходження та стимулювати економічний
розвиток регіону задля збільшення надходжень місцевих податків.
Сильні та заможні територіальні громади мають стати демонстрацією
успіху реформи децентралізації в Україні. Саме такі громади за рахунок
власних ресурсів можуть забезпечувати соціально-економічний розвиток
територій та надавати якісні послуги своїм жителям. Громади з високим рівнем
надходжень до бюджету можуть реалізовувати соціальні та інфраструктурні
проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення
інвестицій, фінансувати різні програми місцевого розвитку [1].
Отже, місцеві податки та збори мають суттєвий вплив на формування
місцевих бюджетів, хоча існують ще досить багато стимулів для збільшення їх
ролі у наповненні бюджетів. Особливо велику роль відіграє частка місцевого
оподаткування у забезпеченні фінансової автономії місцевих бюджетів. Якщо
за рахунок власних джерел наповнення місцевих бюджетів територіальні
громади могли б фінансувати свої потреби, це дало б можливість мінімізувати
вплив та залежність від центральних органів влади. А це, в свою чергу,
призвело б до зростання рівня політичної незалежності та фінансового
забезпечення місцевого самоврядування, сприяло економічному зростанню
регіонів та держави в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ, НАУКИ І
КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану фінансового забезпечення
освітньої, наукової та культурної галузі України; аналіз обсягів фінансових
ресурсів, які держава витрачає для розвитку. Визначенню існуючих проблем
фінансового забезпечення освітньої, наукової галузі та перспективи їх
вирішення. Розгляду структури та динаміки видатків на освіту та культуру.
Ключові слова: видатки, освіта, наука, культура, джерела фінансування,
фінансове забезпечення, державні витрати, місцеві витрати.
Вступ та пстaновкa пpоблеми. Сьогодні сфера освіти, науки і культури, є
важливим показником культурного, політичного та соціального розвитку
суспільства. Ці сфери виступають одним із важливих аспектів економічного
зростання держави в умовах розвитку нових технологій. Фінансові ресурси,
вкладені в освіту, науку та культуру, є своєрідними інвестиціями для
майбутнього розвитку економіки країни, адже успішне функціонування усіх
сфер діяльності напряму пов’язане з рівнем освіченості суспільства. Необхідно
відзначити, що без достатнього фінансування освіти, науки і культури буде не в
змозі належним чином забезпечити державі якісне поновлення й розвиток
інтелектуального потенціалу та не зможе сприяти успішному розвитку
суспільства у цілому.
Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Над дослідженням
окресленої проблеми працювали Л.О. Білова, В.І.Ковальов, Є.М.Бойко,
В.І.Грушко, М.Й. Малик, С.В.Шолудченко, І.С.Каленюк. За роки незалежності
в Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну
правову базу, розпочато практичне реформування галузей. Ці праці та
дослідження, направлені на необхідність постійного розвитку наукових
поглядів щодо вирішення проблем фінансування освіти, науки та культури в
Україні, її орієнтації на світові тенденції.
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Фоpмулювaння цiлей стaттi. Метою роботи є дослідження та стан
фінансового забезпечення освіти, науки та культури, виявлення існуючих
проблем та визначення шляхів вдосконалення фінансування цих сфер.
Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Освіта є визначальним
чинником соціальної стабільності суспільства, є однією з ознак економічної
безпеки держави. Оскільки освіченість нації – це джерело її саморозвитку, яке
запобігає процесам деградації суспільства. Високий освітній рівень є важливою
умовою забезпечення сучасного виробництва кваліфікованими кадрами та
визначає можливості розвитку науки і наукових виробництв, тобто створює
підґрунтя

науково-технічного

прогресу.

Реальне

економічне

зростання

характеризується зростанням валового національного продукту. Величина
останнього значною мірою залежить від багатьох чинників, зокрема, від
продуктивності праці. А якість робочої сили залежить від здібностей людини до
праці та від освітнього рівня. Таким чином, утворюється ланцюжок «освіта –
наука – економіка». Саме завдяки постійному зростанню витрат на освіту
розвинені країни зберігають за собою провідне місце у світовій економіці. А ті
країни, що економлять на освіті, приречені на відставання в соціальноекономічному розвитку [1].
Динаміка структури та динаміки видатків Держаного бюджету України на
освіту у розрізі загального та спеціального фонду протягом останніх років
свідчать про збільшення із кожним роком обсягу державних ресурсів. У
структурі видатків бюджету на освіту найбільше коштів припадає на
фінансування вищої освіти і з кожним роком фінансування зростає. На загальну
середню освіту держава виділила найбільше коштів у 2018 році, а у 2019 та
2020 роках видатки зменшились, в 2016 році було виділено найменшу суму
видатків. Видатки на професійно-технічну освіту в 2020 році збільшились
майже в 3 рази порівняно з 2016 роком. Кошти на післядипломну освіту
стабільно протягом аналізованих років зростають.
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Таблиця 1 – Динаміка і структура видатків Державного бюджету України
на освіту протягом 2016-2020 рр., млн. грн.
Вид видатків

2016

2017

Освіта, в тому числі:
Загальна
середня
освіта
із загального фонду
із спеціального фонду
Професійно-технічна
освіта

34 826,48
196,86

41 27,31
283,96

44 324,34
401,98

51 656,62
389,08

52 857,80
369,12

191,42
5,44
130,40

277,95
6,00
192,49

389,26
12,72
283,58

373,02
16,06
355,96

363,05
6,07
392,47

280,39
3,19
36 689,60
22 269,38
14 420,22
999,46
666,73
332,72

352,15
3,80
43 035,95
26 266,29
16 769,66
1 113,88
734,74
379,14

388,72
3,74
44 499,08
27 989,93
16 509,15
1 066,32
661,79
404,53

із загального фонду
127,15
189,32
із спеціального фонду
3,26
3,17
Вища освіта
31 876,78 34 616,70
із загального фонду
19 341,37 21 429,88
із спеціального фонду
12 535,41 13 186,81
Післядипломна освіта
677,01
884,79
із загального фонду
405,28
561,54
із спеціального фонду
271,73
323,24
Джерело: розроблено автором на основі [5,7]

2018

2019

2020

Аналіз функціональної структури фінансового забезпечення освіти вказує
на домінування й щорічне збільшення видатків на послуги у сфері освіти, але
зазвичай виділені державою кошти забезпечують лише умови навчання, не
створюючи можливості суттєвого оновлення матеріально-технічної бази
навчальних закладів.
В умовах фінансової нестабільності в Україні бюджетного фінансування
не вистачає на задоволення всіх потреб закладів освіти для продуктивної
діяльності. Навчальні заклади вимушені займатися пошуком додаткових
джерел фінансування, щоб забезпечити розвиток і стабільність своєї діяльності.
Зросла роль позабюджетних надходжень, можливість яких передбачена чинним
законодавством. Тому у перспективі доцільно активувати діяльність освітніх
закладів щодо надання додаткових послуг з метою залучення позабюджетних
коштів, які дадуть змогу забезпечити їх ефективне функціонування.
Видатки на наукову і науково-технічну діяльність на 2020 рік склали
10 101,7 млн грн, з яких за загальним фондом державного бюджету –
7 314,6 млн гривень.
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Також, враховано поетапне збільшення видатків для забезпечення
діяльності Національного фонду досліджень України та надання ним грантової
підтримки науковим установам незалежно від їх відомчого підпорядкування.
У 2020 році частка грантової підтримки наукових досліджень через
Національний фонд досліджень склала близько 7 % від загального обсягу
фінансової підтримки наукової діяльності за рахунок загального фонду
державного бюджету. За таких умов граничні показники видатків державного
бюджету на забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та
надання ним грантової підтримки науковим дослідженням, що знаходяться в
складі

видатків

Міністерства

освіти

і

науки,

визначені

в

у

обсязі

526,4 млн гривень.
З метою реалізації нового механізму фінансування наукових досліджень
та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти в
проєкті державного бюджету передбачені видатки у розмірі 100 млн грн для
підтримки проведення наукових досліджень закладами вищої освіти, які за
результатами проведення державної атестації матимуть найкращу атестаційну
оцінку. Видатки на підтримку університетської науки за результатами
конкурсного відбору враховано в обсязі 842,8 млн. гривень. Водночас на
Національну академію наук в проєкті бюджету закладено понад 5 мільярдів
гривень [3].
У загальному вигляді джерела фінансування сфери культури поділяються
на державні та приватні. Державна підтримка фінансового забезпечення сфери
культури включає пряме бюджетне фінансування поточної діяльності закладів,
організацій, підприємств культури та мистецтва державної, комунальної, рідше
приватної форми власності і цільові трансферти, призначені для фінансування
національних довгострокових програм та проектів. До непрямих заходів
державної підтримки відносять державні гарантії, кредитні та податкові пільги
[10, 11]. Приватне фінансування культури здійснюється шляхом залучення
коштів

меценатів

(корпоративного

меценатства

та

індивідуального

пожертвування), спонсорів та в рамках державно-приватного партнерства.
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Найбільше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво згідно
даних представлених у табл. 2. було досягнуто в 2019 р. і становить
5319,79 млн. грн., зокрема за загальним фондом – 5080 млн. грн. та за
спеціальним фондом – 239 млн. грн., в наступному році видатки стрімко
зменшились.
Таблиця 2 – Динаміка і структура видатків державного бюджету на
культуру та мистецтво протягом 2016-2020 рр., млн. грн.
Видатки / структура
Культура та мистецтво, в тому числі:

2016

2017

2018

2 012,03 3 952,10

5 256,96

2019

2020

5 319,79 5 234,15

Театри

547,80

906,89 1 058,73 1 211,63 1 276,39

із загального фонду

547,80

906,89 1 058,73 1 211,63 1 276,39

із спеціального фонду

-

-

-

-

-

Художні колективи, концертні і циркові
організації

329,56

533,35

590,86

642,69

716,26

із загального фонду

329,56

533,35

590,86

642,69

716,26

-

-

-

-

-

із спеціального фонду
Кінематографія

257,09

505,10 1 018,40 510,30

511,78

із загального фонду

252,38

502,73 1 011,94 501,27

501,08

із спеціального фонду

4,71

2,37

6,46

9,04

10,70

Бібліотеки, музеї і виставки

378,82

584,61

715,27

821,05

848,12

із загального фонду

340,95

541,04

653,54

734,26

788,73

із спеціального фонду

37,87

43,57

61,73

86,79

59,39

Заповідники

231,34

351,71

444,85

508,12

451,44

із загального фонду

186,84

294,87

365,67

371,35

405,80

із спеціального фонду

44,51

56,84

79,17

136,77

45,64

Інші заходи і заклади в галузі культури та
мистецтва

267,42 1 070,45 1 428,85 1 626,00 1 430,16

із загального фонду

263,39

906,74 1 422,84 1 619,27 1 419,37

із спеціального фонду

4,03

163,71

6,01

6,73

10,79

із спеціального фонду

4,03

163,71

6,01

6,73

10,79

Джерело: розроблено автором на основі [6,7]

Найбільше коштів виділяється на інші заходи і заклади в галузі культури
та мистецтва, друге місце по видаткам займають театри, і тенденція на їх
фінансування стабільно збільшується, причому кошти виділяються тільки із
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загального

фонду.

У

2018

році

відбулося

збільшення

видатків

на

кінематографію, що становило 1018,40 млн. грн. і далі фінансування
зменшувалось. Видатки на художні колективи, концертні і циркові організації з
кожним роком стабільно збільшуються, і з 2016 по 2020 досягнули показників
збільшення майже в 2 рази. Найменше коштів держава виділяє на заповідники,
у 2016 році сума видатків складала 231,34 млн. грн. але з кожним роком
фінансування збільшується.
В Україні існує система переважно бюджетного фінансування сфери
культури, що робить її уразливою через постійний дефіцит бюджетних коштів у
періоди економічних труднощів, політичних криз і особливо під час фактичних
військових дій на сході країни. В умовах обмеженості фінансових ресурсів в
Україні надзвичайно актуальним питанням залишається оптимізація складу та
структури видатків бюджету України та посилення контролю за видатками
бюджету на фінансування культури і мистецтва
Отже,

з

метою

удосконалення

сучасного

механізму

фінансового

забезпечення закладів освіти, науки та культури необхідно оптимізувати як
джерела фінансування, так і видатки. При визначенні напрямів оптимізації
джерел формування фінансового ресурсного забезпечення освіти, науки та
культури важливим є аналіз мотиваційних аспектів та платоспроможності
населення.
Мотивація до здобуття освіти визначається престижем, який формувався
як частина національної культури протягом десятиліть. Проте значна частина
населення низькі доходи, що часто не забезпечують прожитковий мінімум
(після оподаткування). Зокрема, неадекватними є моделі, способи та форми
фінансування освітньої галузі. У здійсненні бюджетних видатків на утримання
закладів

освіти

спрямований

повільно

на

розвиток,

впроваджується
натомість

програмно-цільовий

домінує

традиційний

метод,
планово-

нормативний підхід, зорієнтований на експлуатацію, утримання. Тому для
забезпечення конкурентоспроможності та виживання в сучасних умовах
навчальні

заклади,

які

перебувають

у

державній

власності,

перебудувати стратегію і тактику своєї економічної діяльності.
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повинні

Сучасний стан фінансування освіти в Україні є досить невтішним. Для
досягнення світових стандартів в даній галузі необхідна побудова економічних
механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування. Україна
повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування освіти до
залучення додаткових джерел, таких як комерційний бізнес та банки. Потрібно
розширити можливостей навчальних закладів залучати додаткові кошти за
некомерційних фондів; використання грантової підтримки дослідних проектів
та освітніх інновацій; розширення списку платних послуг, що надаються
навчальними закладами. На даному етапі розвитку країни, окрім збільшення
витрат бюджету на наукові дослідження і розробки, необхідно здійснювати
пошук нових джерел фінансування наукових та науково-технічних робіт.
Важливим кроком до фінансового забезпечення наукових досліджень в Україні
є залучення та стимулювання бізнес-сектору в інноваційний процес. Також
важливо залучати в процес інвестування ДіР фінансові ресурси банківського та
небанківського сегмента фінансового ринку. Фінансові інститути, які беруть
участь у фінансуванні ДіР, повинні отримувати додаткові стимули. Отже, якщо
держава не змінить свого ставлення до фінансового забезпечення наукових
досліджень, вона і далі буде втрачати конкурентні позиції економіки.
Недофінансування наукових досліджень призводить до витоку наукового
потенціалу за кордон і переводить країну в розряд слаборозвинених.
Недооцінка ролі наукових досліджень гальмує розвиток України.
Висновок. В Україні існує система переважно бюджетного фінансування
сфери культури, що робить її уразливою через постійний дефіцит бюджетних
коштів у періоди економічних труднощів, політичних криз і особливо під час
фактичних військових дій на сході країни. В умовах обмеженості фінансових
ресурсів в Україні надзвичайно актуальним питанням залишається оптимізація
складу та структури видатків бюджету України та посилення контролю за
видатками бюджету на фінансування культури і мистецтва.
В умовах недостатнього фінансування з державного бюджету уряд
повинен працювати в напрямі розширення джерел фінансування культури
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шляхом активізації пошуку та залучення державними і комунальними
закладами культури позабюджетного фінансування культури, налагодження
зв'язків між організаціями культури та бізнесу.
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УДК 336.02
Дiана Слoбoдянюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФIСКАЛЬНА ПOЛIТИКА ЯК IНСТИТУТ ДЕРЖАВИ
У статті досліджено сутність фіскальної політики та механізму її реалізації.
Обгрунтовано причини неефективності фіскальної політики в Україні.
Визначено прioритетні завдання

рoзрoблення i впрoвадження ефективнoї

фiскальнoї пoлiтики.
Ключoвi слoва: фіскальна політика; економічна політика; держава; податки;
витрати бюджету.
Державна фiскальна пoлiтика на будь-якoму етапi рoзвитку суспiльства
вiдiграє суттєву рoль, oсoбливo в умoвах екoнoмiкo-сoцiальнoї нестабiльнoстi.
Здiйснюванi в Українi рефoрми та, як наслiдoк, сoцiальнo-екoнoмiчнi
трансфoрмацiї пoтребують змiцнення екoнoмiчнoї ситуацiї та пiдвищення рiвня
дoвiри суспiльства дo урядoвих рiшень i прoграм та їх пiдтримки. За цих умoв
стає надзвичайнo актуальнoю гнучкiсть державнoї фiскальнoї пoлiтики щoдo
зoвнiшнiх чинникiв та спрoмoжнiсть влади трансфoрмувати та пiдлаштoвувати
її з oгляду на прoцеси, якi вiдбуваються в серединi країни.
Фiскальна

пoлiтика

держави

є

oдним

з

oснoвних

iнструментiв

макрoекoнoмiчнoгo регулювання, її сфера та сила її впливу настiльки велика,
щo значимiсть oптимальнoї фiскальнoї пoлiтики важкo переoцiнити. Вжедoсить
давнo манiпулювання пoдатками та державни-ми видатками викoристoвується
для регулювання рухукапiталiв та впливу на прийняття iнвестицiйних
рiшеньфiзичними i юридичними oсoбами. Oднак oснoвна мак-рoекoнoмiчна
функцiя держави пoлягає у стабiлiзацiїекoнoмiки, а фiскальна пoлiтика, як
правилo, вiдiграє уцьoму такoж дуже важливу рoль. На сьoгoднiшнiй
деньфiскальна пoлiтика не пoвнoю мiрoю реалiзує свiй пoтенцiал, щo зумoвлює
актуальнiсть пiднятoгo у рoбoтiпитання.
Oкремим прoблемам фiскальнoї пoлiтики у свoїх працях придiлили увагу
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В. Андрущенкo, O. Бадрака, В. Бiлoцеркiвець, С. Герчакiвський, С. Гриневич,
Т.

Грицюк,

А.

Даниленкo,

O.

Данiлoв,

O.

Десятнюк,

Я.

Жалiлo,

O. Жoвтанецький, O. Завгoрoдня, Ю. Iванoв, O. Кириленкo, А. Крисoватий,
А. Луцик, С. Маслюченкo, В. Oпарiн, Т. Паєнткo, В. Федoсoв та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування теoретичних засад фiскальнoї
пoлiтики як iнституту держави.
Фiскальна пoлiтика - це сукупнiсть захoдiв держави у сферi oпoдаткування
та державних витрат шляхoм впливу на стан гoспoдарськoї кoн'юнктури,
перерoзпoдiлу нацioнальнoгo дoхoду, нагрoмадження неoбхiдних ресурсiв для
фiнансування сoцiальних прoграм [4, с. 19].
Фiскальну пoлiтику реалiзує уряд як механiзм суспiльства загалoм. Тoму в
певних межах урядoвi рiшення щoдo видаткiв та oпoдаткування мoжуть
змiнюватися, щoб впливати на рiвнoважний реальний ВВП в iнтересах
загальнoгo дoбрoбуту. За дoпoмoгoю фiскальнoї пoлiтики уряд мoже змiнювати
структуру нацioнальнoї екoнoмiки, зменшити циклiчне кoливання, дoсягати
пoвнoї зайнятoстi, сприяти екoнoмiчнoму зрoстанню, впoрядкoвувати державнi
фiнанси, бoрoтися з iнфляцiєю.
Oснoвнoю метoю фiскальнoї пoлiтики є не тільки формування державного
бюджету, але і ведення державної відтворювальної політики, що неможливо без
створення сприятливих умов [11]. Вона покликана не тільки виконувати
фіскальні функції, але і регулювати інноваційно-інвестиційні процеси.
Податкова система повинна бути засобом перерозподілу ресурсів суспільства
на майбутні цілі виробництва. Підтримка через податкову систему передбачає
не тільки відновлення і розширення матеріальної бази, але і створення та
впровадження нових технологій і техніки, перехід на нові види товарів,
поліпшення їхньої якості та зниження витрат виробництва. Для того, щоб
економічний механізм України функціонував на основі принципів ефективності
відтворення, податкова система повинна містити елементи підтримки заходів
для

підвищення

якості

та

конкурентоздатності

інвестицій у нову техніку і технології [7, c. 78].
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продукції,

збільшення

Фiскальну пoлiтику рoзрiзняють як дискрецiйну та недискрецiйну.
Дискрецiйна пoлiтика - це цiлеспрямoвана змiна величини державних
пoдаткiв, видаткiв i сальдo державнoгo бюджету (рiзниця мiж частинoю
пoдаткiв i державними закупками) в результатi змiни закoнoдавства, метoю якoї
є:
- стабiлiзацiя екoнoмiки;
- дoсягнення рiвнoваги в екoнoмiцi;
- збiльшення рiвня зайнятoстi;
- зниження темпiв iнфляцiї.
Дискрецiйна пoлiтика мoже здiйснюватися тiльки з часoм, oскiльки вoна
пoв'язана з прийняттям закoнoдавчих рiшень.
Дo iнструментiв дискрецiйнoї фiскальнoї пoлiтики належать:
- змiна ставoк oпoдаткування;
- скасування абo запрoвадження нoвих пoдаткiв чи пoдаткoвих пiльг;
- трансферти, oбсяги яких нейтральнi щoдo рoзмiрiв дoхoдiв [2, с. 23]
Дискрецiйна фiскальна пoлiтика залежнo вiд фази циклу мoже бути:
1. стимулювальнoю (експансiї) фiскальнoю пoлiтикoю – це бюджетнoпoдаткoва пoлiтика, спрямoвана на збiльшення державних витрат та зменшення
пoдаткiв з метoю рoзширення сукупнoгo пoпиту в екoнoмiцi в перioд
циклiчнoгo спаду;
2. стимулювальнoю

(oбмежувальнoю)

фiскальнoю

пoлiтикoю

-

це

бюджетнo-пoдаткoва пoлiтика, за якoї вiдбувається скoрoчення державних
видаткiв та збiльшення пoдаткiв з метoю скoрoчення сукупнoгo пoпиту в
умoвах надлишкoвoгo пoпиту при циклiчнoму пiднесеннi;
3. недискрецiйнoю (автoматичнoю) фiскальнoю пoлiтикoю - це пoлiтика
вбудoваних стабiлiзатoрiв, вoна не пoв'язана зi змiнoю закoнiв;
4. автoматичним ("вбудoваним") стабiлiзатoрoм - це механiзм, який дає
змoгу зменшити циклiчнi кoливання в екoнoмiцi без змiни пoдаткoвoгo
закoнoдавства. Такими стабiлiзатoрами є:
- прoгресивна пoдаткoва система;
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- трансфертнi платежi;
- система участi в прибутку;
- дoпoмoги пo безрoбiттю в перioд екoнoмiчних спадiв.
Сьoгoднi ефективна фiскальна пoлiтика є oдним з найважливiших завдань
держави, адже саме вoна визначає oснoвнi джерела пoпoвнення державнoгo
бюджету та напрями рoзпoдiлу та викoристання фiнансoвих ресурсiв держави.
В Українi oднiєю з oснoвних прoблем фiскальнoї пoлiтики є неефективнi i
негнучкi видатки, слабкий фiскальний менеджмент, пoстiйне перевищення та
швидке зрoстання зoбoв’язань стoсoвнo бюджетних ресурсiв, щo спричинює
пoстiйне кoригування бюджету й пoдаткoвoгo закoнoдавства й ускладнює
адмiнiстрування й прoгнoзування пoдаткiв.
Удoскoналення фiскальнoї пoлiтики України в сучасних умoвах має бути
спрямoване

на

oрiєнтoванoї

пoбудoву

ринкoвoї

сучаснoї

екoнoмiки,

кoнкурентoспрoмoжнoї
iнтегрoванoї

дo

ЄС;

сoцiальнoреалiзацiю

мoдернiзацiйнoгo прoекту екoнoмiки знань за умoви збiльшення сукупних
пoдаткoвих надхoджень дo всiх рiвнiв бюджетiв та державних цiльoвих фoндiв;
прoведення

збалансoванoї

бюджетнoї

пoлiтики

на

середньoстрoкoву

перспективу [1, с. 201], щo мoжливе лише за умoви реалiзацiї виваженoї
державнoї фiскальнoї пoлiтики, спрямoванoї на дoсягнення балансу iнтересiв
держави та платникiв пoдаткiв.
Так, прioритетним завданням залишається рoзрoблення i впрoвадження
ефективнoї фiскальнoї пoлiтики, запрoвадження дiєвoгo механiзму фoрмування
дoхoдiв бюджету, дiєвoгo механiзму рoзпoдiлу i спрямування державних кoштiв
на

здiйснення

державних

видаткiв

з

метoю

пoвнoцiннoгo

викoнання

пoвнoважень i функцiй держави. Ствoрення прoзoрoгo механiзму рoзпoдiлу i
спрямування державних кoштiв нoсить глoбальний характер, адже за рахунoк
мoбiлiзoваних ресурсiв держава надає публiчнi блага та пoслуги, намагається
усунути «прoвали» ринку та знизити рiвень прoблем, щo виникають в екoнoмiцi
внаслiдoк як oб’єктивних, так i суб’єктивних oбставин. При цьoму ефективне,
закoнне i результативне витрачання бюджетних кoштiв зменшує пoтребу в
залученнi дoдаткoвих кoштiв на реалiзацiю вiдпoвiдних сoцiальних чи
iнфраструктурних прoектiв [6].
69

Сьoгoднi в Українi реалiзується прoграма рефoрмування державних
фiнансiв, яка сфoрмoвана з урахуванням дoсвiду країн членiв ЄС, яка
спрямoвана на забезпечення стiйкoстi державних фiнансiв України. Гoлoвним
напрямoм

зазначених

перетвoрень

визначенo

прoведення

фiскальнoї

кoнсoлiдацiї, метoю якoї oкресленo скoрoчення дефiциту сектoру державних
фiнансiв та зниження темпiв зрoстання державнoгo бoргу. У межах прoграми
рефoрмування державних фiнансiв передбаченi рiзнoманiтнi захoди зi
стабiлiзацiї

державнoгo

бюджету,

фiнансoвoгo

сектoру,

рефoрмування

пoдаткoвoї системи, забезпечення oптимiзацiї oбсягiв та пoлiпшення структури
державних

витрат,

мiжбюджетних

вiднoсин,

пiдвищення

ефективнoстi

викoристання державних ресурсiв [3]. Такoж, значнoї актуальнoстi набувають
питання пoлiпшення бiзнес-клiмату та ствoрення сприятливих умoв для
iнoземних iнвестoрiв, рoзвитку фoндoвoгo ринку та ринку фiнансoвих пoслуг,
кредитування реальнoгo сектoру екoнoмiки, пiдвищення oбсягiв державнoї
пiдтримки малoгo й середньoгo бiзнесу.
Oднак, пoряд з цим, iснує ще дoсить багатo прoблем, якi пoтрiбнo
вирiшити з метoю ствoрення ефективнoї фiскальнoї пoлiтики: нестабiльнiсть
закoнoдавчoї системи пoдаткoвoї сфери, змiни пoдаткoвoї системи не завжди
принoсять пoзитивнi результати, на якi oчiкує суспiльствo, певна непрoзoрiсть у
рoзумiннi сутнoстi нoрмативних актiв як для бiзнес структур так i для фiзичних
oсiб, неoб’єктивнi дiї кoнтрoлюючих oрганiв у сферi oпoдаткування,
пoслаблення рoбoти фiскальних oрганiв в частинi фoрмування висoкoї
пoдаткoвoї культури грoмадян.
Oтже, в умoвах мoдернiзацiї фiнансoвoї системи неoбхiднo рoзрoбити нoву
кoнцепцiю фiскальнoї пoлiтики з кoнкретизацiєю цiлей i задач, принципiв її
фoрмування та реалiзацiї, визначити стратегiчнi прioритети фiскальнoї
пoлiтики, рацioнальнo пoєднати державне та ринкoве регулювання в прoцесi її
фoрмування та реалiзацiї, oсoбливo ствoрити умoви для oптимальнoгo
напoвнення Державнoгo бюджету та стримування iнфляцiйних прoцесiв,
забезпечити екoнoмiчне зрoстання у регioнах країни, впрoвадити захoди з
активiзацiї рoзвитку бiзнес структур через пoкращення iнвестицiйнoгo клiмату.
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В сучасних умовах бюджетного реформування актуальним постає
проблема формування стабільної фінансової бази для реалізації усіх функцій та
завдань, покладених на органи державної влади та місцевого самоврядування.
При цьому повинен забезпечуватися безперервний процес бюджетних
надходжень, пошуку альтернативних джерел формування доходів бюджетів,
виявлення відповідних резервів їхнього зростання, а також оптимізації.
Державний бюджет є важливим інструментом ефективної реалізації
фінансової політики, оскільки бюджетна система являється основною ланкою
державних фінансів. Такий централізований фонд грошових коштів охоплює
весь комплекс розподільчих і перерозподільчих відносин в суспільстві за
рахунок участі як фізичних, так і юридичних осіб.
У зв’язку з цим дедалі більше привертається увага до питань, пов’язаних із
формуванням і використанням коштів Державного бюджету України. Так як
через

центральний

бюджет

великої

кількості

розвинутих

держав

перерозподіляється близько 30-50% валового внутрішнього продукту, це є
основним джерелом акумуляції фінансових ресурсів країни.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава
використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної
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політики, адже він відображає складну систему перерозподільчих відносин у
суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому
питанням, що стосуються видаткової частини Державного бюджету України
приділяється дедалі більше уваги.
Дослідженням теоретичних засад та практичних аспектів управління
бюджетом, проблемами бюджетних видатків в Україні присвячені наукові праці
Андрущенко В. Л., Благун І. Г., Булгакова С. О., Василика О. Д.,
Єрмошенко М. М., Кириленко О. П., Клець Л. Є., Луніної І. С., Міщенка В. І.,
Наконечної Ю. Л., Опаріна В. М., Панкевич Л. В., Пасічника Ю. В.,
Розпутенко І. В., Федосова В. М., Чугунова І. Я., Юрія С. І. та інші.
Незважаючи на розробку багатьох теоретичних і практичних положень щодо
ефективного управління видатками державного бюджету, структура бюджетних
видатків має ряд невирішених проблем.
Метою статті являється дослідження видаткової частини Державного
бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи
покращення ефективності видаткової частини Державного бюджету України.
Видатки державного бюджету відіграють одну з головних ролей у
розвитку нашої держави - як соціального, так і економічного [7, 8, 10, 11].
Велика кількість видів державних видатків зумовлена такими факторами, як:
рівнем

соціально-економічним

розвитку

держави,

її

адміністративно-

територіальним устроєм, характер функцій держави, адже тільки маючи
достатню суму бюджетних ресурсів держава зможе у повному обсязі
виконувати свої функції.
Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки бюджету – це кошти,
які спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним
бюджетом за винятком коштів на погашення основної суми боргу та
повернення надміру сплачених до бюджету сум [3].
На всіх етапах розвитку суспільних відносин невід’ємним і важливим
атрибутом держави являється бюджет. Із появою та функціонуванням держави,
як правило, здійснюється формування доходів державного бюджету для
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виконання нею відповідних функцій і завдань, а також забезпечення
стабільного розвитку суспільства, що зумовлено фінансовою неспроможністю
недержавних організацій та інститутів. Оскільки впродовж свого становлення
держава, як історична форма організації людської діяльності, завжди виконує
певні політичні, управлінські, економічні та соціальні функції, що мають бути
спрямовані на задоволення суспільних потреб. Державний бюджет є вагомим
інструментом макроекономічного регулювання, чого неможливо досягнути за
допомогою інших засобів. Це обумовлено необхідністю здійснення розподілу
та перерозподілу валового внутрішнього продукту між регіонами країни,
секторами економіки, верствами населення з метою підвищення ефективності
реалізації фінансової політики держави, забезпечення фінансування об’єктів
соціально-культурної сфери, державного управління та охорони навколишнього
природного середовища та ін. [4].
У Бюджетному кодексі термін «видатки» розкривається за допомогою
витрат, зокрема витрати – це видатки бюджету та кошти, які спрямовуються на
погашення основної суми державного боргу. Незважаючи на те, що витрати і
видатки характеризують одне і те ж явище, між ними існує суттєва різниця.
Видатки бюджету – це кошти, спрямовані на фінансування програм і заходів
відповідно до бюджету. Видатками не вважають кошти, спрямовані на
погашення

боргових

бюджетних

зобов’язань

та

повернення

надмірно

сплачених коштів. До витрат, навпаки, належать кошти, які використовуються з
метою погашення державного боргу.
Можна відмітити також чинники, що безпосередньо впливають на
формування доходів державного бюджету. Це зокрема: стан економічної
кон’юнктури; недосконалість податкового законодавства; інституціоналізація
тіньової

економіки;

низька

фінансова

дисципліна

усіх

суб'єктів

господарювання; віртуальний перерозподіл власності; наявність значних пільг в
оподаткуванні;

криміналізація

економічної

конкурентоспроможність продукції; нестабільність
інфляційні процеси та інші [2, 5, 6, 9].
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діяльності;

низька

національної

валюти;

З метою поглиблення дослідження теоретичних засад видатків державного
бюджету розглянемо класифікацію видатків за певними критеріями, зокрема
(рис. 1).
Видатки бюджету
За відомчою
класифікацією

За програмною
класифікацією

За програмами

За переліком головних
розпорядників

Кредитування

Капітальні

За економічною
ознакою

Поточні

Здійснення спец. функцій

Здійснення загальних функцій

За функціональн.
ознакою

Рисунок 1 - Класифікація видатків Державного бюджету України.
Спираючись на норми Бюджетного кодексу, проаналізовано цілу низку
бюджетних правопорушень, щодо неефективного та нецільового використання
державних коштів. Законодавчо передбачено існування такого терміну як
«нецільове використання коштів», але відсутній механізм боротьби з таким
правопорушенням. Керуючись Бюджетним кодексом, можна дати визначення
терміну «нецільове використання коштів» - це витрачання їх на цілі, які не
відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний
бюджет України чи рішення про місцевий бюджет, виділеним бюджетним
асигнуванням або кошторисом [3].
На практиці є чимало нецільового використання бюджетних коштів
контролюючими

чи

фінансовими

органами,

а

також

розпорядниками

бюджетних коштів, яке трактується лише як використання коштів у
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невідповідності до бюджетного кошторису, а саме недотримання вимог
економічної

класифікації

видатків.

Цей

факт

вказує

на

уникнення

відповідальності учасниками бюджетного процесу за використання державних
коштів, яке не відповідає бюджетним призначенням або виділених бюджетних
асигнувань.
До бюджетних правопорушень слід віднеси і неефективне використання
бюджетних коштів всупереч методологічній раді Державної фінансової
інспекції, яка неефективне використання бюджетними коштами трактує як
оцінку того, що бюджетні кошти не були витрачені раціонально і економно [1].
Тільки через те, що на даний момент немає законодавчого визначення
неефективного

використання

коштів

щороку

більше

15

млрд.

грн.

спрямовуються не за призначенням. Так, у 2019 році Рахунковою палатою
встановлено факти порушення адміністрування доходів (на 6 млрд. 834,7 млн.
грн.), порушення бюджетного законодавства, у тому числі нецільове
використання коштів і порушень при плануванні ( на 5 млрд. 794,7 млн. грн.) та
неефективного

управління

коштами

та

їх

неефективне

використання

( на 4 млрд. 410,9 млн. грн) загалом на суму 17 млрд 40,3 млн. грн. Візуально це
можна подивитися в таблиці 1.
Таблиця 1 - Динаміка державних видатків за 2016-2019 роки (млрд.грн.)
роки
Відхил.
Відхил.
Відхил.
2017
2018
2019
бюджет
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Загальний
729,9 +125,1 20,7 888,9 +159,1 21,8 1043,5 +154,6 17,4
фонд
Спеціальний
106,0 +31,0 41,1 168,1 +62,1 58,6 206,7 +374,7 23,0
фонд
Державні
835,8 +156,0 22,9 1057,0 +221,1 26,5 1250,2 +193,2 18,3
видатки

Причиною таких високих цифр є низький рівень контролю за діяльністю
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та незацікавленість їх у
досягненні позитивного кінцевого результату за кожною програмою як
державного, так і місцевого значення
Враховуючи таку кількість бюджетних порушень, постає питання про те,
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наскільки дійовим та ефективним є державний контроль за використанням
бюджетних коштів. Державною фінансовою інспекцією вживаються різні
заходи для боротьби із бюджетними порушеннями. Це може бути як звільнення
із займаної посади, так і притягнення до дисциплінарної чи матеріальної
відповідальності керівників. Але перевірки проводяться, порушники караються
та бюджетні правопорушення продовжуються. Це спричинено відсутністю
ефективної системи фінансового контролю, яка могла б забезпечити стабільний
стан фінансово-бюджетної дисципліни як на державному рівні, так і на
місцевому. Раціональним, на мою думку, буде удосконалити роботу самих
контролюючих органів, зокрема врахувати:
 ревізії та перевірки організацій та установ, які утримуються за рахунок
державних коштів проводяться в загальному 20% кількості за рік, тобто не
частіше ніж один раз на 4-5 років, як наслідок безконтрольність;
 існують так звані «замовні» перевірки, тобто одну установу перевіряють
раз 5 років, а іншу можуть і щороку, а то й частіше;
 велика кількість установ чи організацій, що утримуються за рахунок
державних коштів не піддаються зовнішньому державному контролю, а звідси і
неможливо перевірити достовірність фінансової звітності, правильності
ведення бухгалтерського обліку;
 невелика кількість проведених спеціалізованих перевірок за допомогою
яких можна виявити процес розкрадання державних коштів, що свідчить про
відсутність доброчесності.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Узагальнено основні положення сучасної теорії оподаткування доходів
фізичних осіб, які стали підґрунтям визначення шляхів удосконалення податку
в

Україні:

залежність

економічної

ефективності

оподаткування

від

податкових ставок та ступеня податкової прогресії, що зумовлює висновок
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про найбільшу відповідність цьому критерію пропорційного податку на
доходи;

можливість

досягнення

компромісу

двох

цілей

оптимізації

оподаткування. Визначено сучасні проблеми та запропоновано напрями
удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. З метою
скорочення розриву між доходами різних соціальних груп населення в роботі
обґрунтовано необхідність поетапного переходу від існуючої плоскої шкали до
прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. В даний час в Україні
цей розрив перевищує соціально допустимий рівень та стає стримуючим
фактором

економічного

розвитку.

З’ясовано,

що

при

використанні

прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб крім кількісних повинні
бути

прийняті

до

уваги

такі

фактори,

як:

якість

податкового

адміністрування, наявність податкових пільг, відрахування та позики, розміри
штрафів, а також суспільне сприйняття податкової системи.
Ключові слова: оподаткований дохід, оподаткування доходів фізичних осіб,
платники податку, податок на доходи фізичних осіб, податкова система,
пріоритети оподаткування, прогресивна шкала оподаткування.
Постановка проблеми. Стратегічний європейський вибір визначив на
сьогодні чіткий орієнтир на побудову в Україні громадянського суспільства з
соціально орієнтованим ринковим господарством. Подальші трансформаційні
перетворення на цьому шляху вимагають формування такої системи
оподаткування доходів фізичних осіб, яка б більшою мірою відповідала сучасним
принципам оподаткування, європейським тенденціям, враховувала виклики і
загрози глобалізованого світу, де однією з найгостріших є проблема нерівності
доходів і багатства. При формуванні механізму оподаткування доходів фізичних
осіб важливим залишається забезпечення певного балансу як пріоритетів
перерозподілу

національного

доходу

для

зменшення

рівня

соціальної

диференціації, так і вжиття подальших заходів із стимулювання ділової активності
й

досягнення

інклюзивного

економічного

зростання.

Проблеми

пошуку

інструментів узгодження цих конкуруючих цілей є предметом дослідження
багатьох вчених в усьому світі, залишаючись дискусійними, що й зумовило вибір
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теми дисертаційного дослідження. Особливої актуальності їх вирішення набуває у
зв’язку з існуючими підходами до формування податкової політики в Україні,
розробники якої недостатньо враховують наукові рекомендації, визначаючи її цілі,
зміст і механізм реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різноманітних
теоретичних та практичних аспектів оподаткування доходів фізичних осіб, в тому
числі і в контексті економічної ефективності та соціальної справедливості,
присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Т. Александрюк [1],
Л. Баранник [2], С. Березовська [3], З. Варналій [4], С. Дерев’янко [5], Т. Дулік [2],
Н. Дутова [6], Е. Кабашова [8], В. Курінний [9], І. Лютий [10], Г. Мартинюк [11],
М. Романюк [4], Д. Сайдулаєв [12], Н. Слєпцова [13], Я. Соломка [14], О. Тулай
[15].
На думку Г.П. Мартинюк сучасна система ПДФО «справно зменшує заробітки
працівників, які далеко не досягли навіть явно заниженого офіційного
прожиткового мінімуму [11, с. 400]. В.Г. Курінний зазначає «посилення державної
політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб, що реалізує, перш за все,
цілі забезпечення фіскальної функції податку та ослаблення значення та ролі його
соціальної функції» [9, с. 48].
Разом з тим, на сучасному етапі розвитку, роботи цих авторів послужили
стимулом для подальшої розробки методологічних і практичних аспектів
реформування оподаткування доходів фізичних осіб та оцінки фіскальних
ефектів пропонованих перетворень.
Мета дослідження полягає в розробці практичних рекомендацій щодо
особливостей оподаткування фізичних осіб в Україні в умовах сучасних
економічних перетворень.
Виклад основного матеріалу. Податок на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО) є одним з найважливіших видів податків, що існують в Україні, що
обумовлено його економічною, соціальною та політичною участю. Соціальний
характер ПДФО проявляється в тому, що за допомогою впливу на рівень
реальних доходів населення, він прямо впливає на рівень життя через комплекс
пільг, ставок оподаткування, податкових відрахувань і т.д.
80

ПДФО, як і будь-який інший податок сприймається негативно, тими, хто
його сплачують. Одним з недоліків ПДФО, є те, що він великий, має значення
(18%), тому сприймається громадянами погано, у багатьох немає бажання його
сплачувати [3, c. 20].
ПДФО міг би сприйматися більш лояльно, якщо би мав меншу ставку за
рахунок

його

трансформації

(перерозподілу)

в

страхові

внески

(які

сприймаються громадянами, як гарантія отримання допомоги).
Було б набагато краще, якщо ставка ПДФО стала мінімальною, за рахунок
перерозподілу ПДФО у внески до Фонду обов'язкового медичного страхування та
Фонду соціального страхування. З даних фондів здійснювалося б фінансування
зарплат лікарів, вчителів, надавалися знижки (замість соціальних відрахувань з
ПДФО) на дітей за відвідування дитячого садка, на школярів на харчування в
їдальні, відвідування ними гуртків, секцій, навчання студентів у ВНЗ і технікумах і
так далі. Скасування податку на доходи фізичних осіб, без збільшення страхових
внесків призведе до того, що випадають податкові надходження в місцеві бюджети
по ПДФО, влада компенсує збільшенням інших податків на бізнес (роботодавців).
Ті, в свою чергу зменшать заробітну плату працівникам [7].
Зараз в Україні, через ПДФО, держава здійснює підтримку працюючого
населення, повертаючи частину податку, якщо маєш дітей, навчаєш їх в технікумах
(вузах), так само застосовується податкове вирахування через ПДФО при купівлі
квартири.
У той же час, за рахунок ПДФО формується велика частина місцевих
бюджетів, з яких виплачуються заробітна плата вчителям, лікарям. На жаль,
працівники освіти та медицини не особливо прагнуть надавати якісно свої
безкоштовні послуги. Залежно, яким чином диференціювати податок на доходи
фізичних осіб, можна отримати як позитивний, так і негативний ефект.
Як, і за рахунок застосування часткового прямого, цілеспрямованого
фінансування сфери освіти і медицини (через ПДФО), вдасться підвищити
якість послуг, що надаються, ними (табл. 1).
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Таблиця 1 - Напрями диференціації податків
Напрями диференціації
Диференціювати ставку ПДФО залежно від
районних коефіцієнтів до
заробітної плати працівників

Ефект
Допоможе розвитку бізнесу
(виробництва)

Додатково диференціювати ставку
ПДФО в залежності від розташування
місця роботи від виду населеного пункту

Це дозволить розвантажити великі міста,
зацікавить бізнес переносити
виробництво в сільську місцевість,
збільшити кількість робочих місць на селі,
отже зменшить відтік молоді
з села в місто

Перевести частину (чверть) ПДФО в
страховий внесок за обов'язковим
медичному страхуванню (ОМС)

Через обов'язкове медичне
страхування стимулювати лікарів хірургів якісно лікувати (проводити
операції)

Ввести прогресивну шкалу
ПДФО, звільнити від сплати податків
громадян з низькими доходами

Бізнес потрібно буде менше платити
податків з зарплати робітників. В іншому
отримуємо багато негативних ефектів
для працівників

Джерело: авторська розробка

1 спосіб. Диференціювати ставку ПДФО в залежності від районних
коефіцієнтів до заробітної плати працівників. Це допоможе, розвитку бізнесу
(виробництва). Але, буде набагато вигідніше, якщо диференціювати не ставку
ПДФО, а податок на прибуток виробників товарів в регіонах. Тоді при розвитку
бізнесу, отриманні більшого прибутку підприємства (відповідно збільшення
розміру фонду заробітної плати). Роботодавець зможе підвищити заробітну
плату своїм працівникам. При цьому, не тільки збережуться (при стандартному
ПДФО), але і збільшаться (зі збільшенням зарплати) розміри використовуваних
соціальних податкових відрахувань для працівників.
2 спосіб. Додатково диференціювати ставку ПДФО залежно від
розташування місця роботи від виду населеного пункту. У мегаполісі
(обласному центрі) з передмістям, ставка ПДФО залишається колишньою 18%
(не змінюється), в малому місті до 100 тис. населення зменшується на 1-1,5%, в
сільській місцевості (селищі, селі) зменшується на 2-3%.
Це дозволить розвантажити великі міста, зацікавить бізнес переносити
виробництво в сільську місцевість, збільшити кількість робочих місць на селі,
отже зменшити відтік молоді з села в місто. Для стаціонарних джерел, які
використовуються в технологічному процесі, для виробництва товарів, виробів,
продуктів [5, c. 29].
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Таким чином, щоб встановлені ставки розміру плати за забруднення
навколишнього природного середовища, будуть більшими для підприємств
розташованих в густонаселених районах (великих містах), та відповідно розмір
плати буде меншим, для підприємств розташованих в малонаселених районах
(пунктах). Що, додатково дозволить. Зменшити вплив шкідливих викидів і
відходів підприємств, на громадян в густонаселених районах (містах), за
рахунок перенесення шкідливого виробництва в малонаселені райони. Як
наслідок, зменшить кількість захворювань громадян, з визнаних з забрудненням
навколишнього середовища даними підприємствами.
Збільшення плати за забруднення навколишнього середовища, буде
стимулювати бізнес модернізувати свої підприємства (заводи), встановлювати
більш сучасне обладнання, з меншою кількістю викидів забруднень у
навколишнє середовище [7].
3 спосіб. Перевести частину (чверть) ПДФО в страховий внесок по
обов'язковому медичному страхуванні (ОМС). Для працюючих громадян ввести
пільговий знижений страховий внесок в Фонд обов'язкового медичного
страхування. З метою, фінансово зацікавити громадян підтримувати здоровий
спосіб життя. Додатково, можна через обов'язкове медичне страхування,
стимулювати лікарів - хірургів якісно лікувати (проводити операції). Для чого,
в договорі на хірургічне втручання, операцію, вказувати скільки отримають
грошей від страхової компанії, за цю операцію медперсонал: лікар-хірург,
анестезіолог, медсестри, які допомагають у проведенні операції, в підготовці і
після операції, коли пацієнт не може самостійно пересуватися.
4 спосіб. Актуальність, збільшити ставки ПДФО на великі зарплати, з
2016 року відпала, так як влада ввела для таких латок сплату 22% на солідарної
частини тарифу страхових внесків до Пенсійного фонду України (далі – ПФУ).
По суті це той же податок, єдино в якості сплати ПДФО він виглядав би як
певною соціальною справедливістю, щодо жадібних на зарплату роботодавців,
так і витрачався він тоді місцевою владою на зарплати вчителів і лікарів, а не на
виплату пенсій. З іншого боку, що сплачуються страхові внески в ПФУ, на
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відміну від ПДФО, заможні громадяни (мільйонери), вже не зможуть повернути
використовуючи соціальні відрахування (на покупку житла, платне лікування,
навчання дітей і т.д.) [15, c. 76].
Як виняток, введення збільшеної ставки ПДФО, можливо тільки на понад
великі річні доходи (більші, ніж заробітна плата за рік у президента України).
А то, деякі топ-менеджери держкорпорацій, мають значно більшу зарплату
(з преміями та іншими виплатами), при меншій відповідальності.
5 спосіб. Ввести прогресивну шкалу ПДФО, звільнити від сплати податків
громадян з низькими доходами. Це подарунок для бізнесу, але не для
працівників. Крім одного позитивного ефекту, бізнесу треба буде менше
платити податків з зарплати працівників. В іншому отримуємо багато
негативних ефектів для працівників. Бізнес заради зменшення витрат,
вважатиме за краще офіційно виплачувати працівникам малу зарплату з
мінімальною ставкою ПДФО, а іншу частину зарплати в конвертах. Отже,
працівники, які отримували мінімальну зарплату, так само будуть її і
отримувати, тому що невідомо чи буде прогресія в сторону підвищення.
6 спосіб. Сплачувати певну частину ПДФО на пряму до місцевого
бюджету. Причому, тільки лише ПДФО з зарплати громадян України. Якщо
громадянин живе, наприклад, в одному місті (селищі) а їздить працювати в
інше місто, то в цьому випадку податок ділиться порівну та сплачується до
бюджету муніципальних утворень.
Окремо, податок на доходи фізичних осіб іноземних громадян, які
працюють на території України, повинен сплачуватися в повному обсязі тільки
в зведений бюджет.
Зараз, згідно Бюджетного Кодексу України, ПДФО за нормативом 70%
зараховується в регіональні бюджети, з якого можуть бути встановлені єдині і
(або) додаткові нормативи відрахувань до місцевих бюджетів. Через що
муніципальна влада не знає, скільки місцеві роботодавці сплачують ПДФО за
своїх працівників, і не зацікавлені в контролі за сплатою в повному обсязі
ПДФО ними.
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7 спосіб (може бути використаний замість 6 способу). Щоб новий
запроваджуваний податок на майно виходячи з кадастрової вартості житла (майна)
не «ліг» додатковим навантаженням на працюючих громадян, необхідно його
оплату виробляти, в першу чергу, за рахунок податкового вирахування з ПДФО,
власників квартир (домоволодінь), і які проживають з ними працюючих членів сім'ї.
Мета прогресивної шкали оподаткування – перерозподіл податкового тягаря
сторону багатих. До факторів, які впливає на це відносять:
- по-перше, доходи громадян зараз обкладаються далеко нерівномірно, даний
механізм оподаткування може істотно згладити, настільки явну соціальну
диференціацію;
- по-друге, скасування граничного порогу дасть можливість забезпечити
додаткові надходження соціальних внесків та знизити податкове навантаження на
бізнес, особливо найбільш сильно постраждав від різкого підвищення ставок
страхових внесків малий та середній бізнес;
- по-третє, введення прогресивної шкали оподаткування знизить соціальну
напруженість.
У країнах Європи та Америки основним вирахуванням з сукупного доходу
є неоподатковуваний мінімум, рівний прожитковому мінімуму. Цей постулат
випливає з принципу оподаткування податком «чистого» доходу, тобто не
повинна обкладатися податком сума, необхідна (в мінімальному розмірі) на
підтримку здоров'я і життєдіяльності громадян. Особливістю цих знижок є те,
що вони визначаються в фіксованих абсолютних сумах або у відсотках від
доходу. Їх величина не пов'язана з якими-небудь фактичними витратами
платника податків. У світовій практиці застосовуються й інші відрахування і
знижки, пов'язані з витратами платників податків на цілі, визначені законодавством.
Наприклад, майже у всіх країнах надаються відрахування, пов'язані з витратами на
дітей.
Таким чином, перехід до прогресивної шкали податкових ставок в даний час
очевидно потрібно, проте дане нововведення слід реалізовувати поступово та
розпочати із встановлення неоподатковуваного мінімуму, який відповідає на
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початкових етапах реформам прожиткового мінімуму, офіційно встановленому для
відповідного суб'єкту оподаткування. Надалі неоподатковуваний мінімум підлягає
збільшенню з паралельним встановленням прогресивної шкали податкових ставок
у залежності від розміру отримуваного доходу.
Висновки. Подальше вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних
осіб в Україні необхідно проводити за наступними напрямками: курс на соціально
орієнтовану економіку, який вимагає реформування системи оподаткування
доходів фізичних осіб, шляхом введення неоподатковуваного мінімуму та переходу
до прогресивної шкали; при впровадженні прогресивної шкали оподаткування
необхідно ретельно прорахувати її градієнт, щоб не порушувати інтереси
середнього класу та індивідуальних підприємців; удосконалення податкового
адміністрування: посилення боротьби з практикою приховування доходів від
оподаткування, особливо особами з високими доходами.
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Євгеній Солом’яний
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В
УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В статті висвітлені актуальні питання, пов’язані із принципами формування
надходжень до місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових
ресурсів, з урахуванням внесених змін до бюджетного та податкового
законодавства, проведено аналіз доходної частини місцевого бюджету. На
основі проведеного дослідження, визначено проблеми та шляхи розвитку
бюджетної системи органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцевий бюджет, бюджетна
система, бюджетний процес, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і
збори, органи місцевого самоврядування.
Теоретико-методологічними проблемами формування та використання
фінансових ресурсів місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці
присвячені праці вчених – економістів 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. Однак,
незважаючи на велику кількість досліджень, питання формування місцевих
бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів є малодослідженим та
потребують проведення подальших досліджень у зв’язку з внесенням змін до
податкового та бюджетного законодавства[1].
Однією

із

важливих

проблем

формування

місцевих

бюджетів

є

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та
формування міжбюджетних відносин, з метою підвищення рівня фінансової
самодостатності шляхом посилення бюджетної децентралізації
Метою статті є обґрунтування та аналіз сучасного стану формування
місцевих бюджетів в умовах децентралізації, а також виокремлення проблем
формування їх дохідної частини та шляхів удосконалення, розвитку.
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Децентралізація передбачає підвищення ефективності роботи державного
механізму й активізації розвитку регіонів на засадах демократії, а показниками
такої ефективності й активізації є повноцінне забезпечення прав, законних
інтересів та обов’язків місцевого населення, структурованого в комунальномуніципальні та регіональні колективи, а також органи територіальної
самоорганізації [5-8].
До 2015 р. в Україні діяла система міжбюджетних відносин, заснована на
централізованій моделі бюджетного федералізму, основні риси якої були
успадковані від адміністративно-командної системи управління.
Проте, уже з 2014 року, у Україні була розроблена та впроваджена
реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Головне завдання цієї реформи базується на принципі створення сучасної
системи місцевого самоврядування в Україні, яка б відповідала принципам
демократії, надавала нові повноваження та ресурси територіальним громадам.
Нагадаю,

що

реалізація

реформи

місцевого

самоврядування

та

територіальної організації влади на засадах децентралізації розпочалась у
2015 році. У вересні 2016 р. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням
затвердив

нову

редакцію

плану

заходів

щодо

реалізації

Концепції

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні. У 2015 році було утворено 159 об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), що об’єднали 793 селищ, сіл, містечок та міст. У 2016 році кількість
ОТГ зросла у 2,3 рази, що свідчить про суттєвий прогрес. Таким чином, станом
на початок 2017 р. в Україні налічувалось 366 ОТГ, які об’єднали
1740 місцевих рад, в яких було проведено перші місцеві вибори. Ці громади у
2017 році перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом
України.[2]
Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення
його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати
питання місцевого значення.
Результати виконання місцевих бюджетів демонструють загальний
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соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого
розвитку. Якщо місцевий бюджет володіє достатньою кількістю ресурсів, то це
свідчить про те, що територіальна громада може надавати більшу кількість
різноманітних послуг своїм жителям. Це проявляється у реалізації соціальних
та інфраструктурних проектів, залученні інвестиційного капіталу, розробці
програми місцевого розвитку, створенні умов для розвитку підприємництва та
фінансування інших заходів для покращення умов проживання жителів
громади.
Таблиця 1 – Динаміка надходжень місцевих бюджетів України у 2016–
2020 рр., млрд. грн.
Показники
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Офіційні
трансферти
Інші доходи
Всього

2016

2017

2018

2019

2020

ідхилення
2020/2019)

141,3

185,7

232,5

270,5

285,2

14,7

21,8

25,9

28,1

26,1

21,4

-4,7

1,4

1,8

2,1

2,9

3,4

0,5

197,6

279,2

298,9

260,3

160,1

-100,2

1,1
363,2

0,3
493,9

0,8
562,4

0,7
560,5

1,3
71,4

0,6
-88,9

З вище наведених даних ми бачимо, що найбільшу частку серед власних
надходжень місцевих бюджетів, займають податкові надходження, які до 2020
року мали характерну тенденцію до збільшення. [3]
Загалом, спостерігається динаміка зростання таких показників як доходи
від операцій з капіталом, податкові надходження, а також інші доходи, що
підтверджує позитивний вплив на формування дохідної частини, реформи
децентралізації. Наприклад податкові надходження, в порівнянні з 2019,
збільшилися на 14,7 млрд. грн., доходи від операцій з капіталом на
0,5 млрд. грн., інші доходи 0,6 млрд. грн.,. Проте, можна спостерігати
протилежну
трансфертами,

картину
частка

із

неподатковими

яких

в

надходженнями

порівнянні

з

2019

і

роком,

офіційними
менша

на

4,7 і 100,0 млрд. грн. відповідно. Незважаючи на це, завдяки фінансовій
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децентралізації суттєво змінилася ресурсна база місцевих бюджетів та
сформувалися передумови для активізації процесу добровільного об’єднання
територіальних громад.
Якщо звернути увагу на окрему територіальну одиницю, побачимо
аналогічну динаміку зростання бюджету. Прикладом в даній статті постає
Семенівська територіальна громада. Станом на 2020 рік, загальна сума доходів
складала 35992,6 тис. грн. З яких загальний фонд – 35634,9 тис. грн.,
спеціальний – 484,5 тис. грн. Власні доходи склали 22200,00 тис. грн.,
трансферти – 13434,9 тис. грн. Стосовно прогнозування на 2021 рік, сумарна
сума доходів складає 46135,2 тис. грн. Загальний фонд – 45650,7 тис. грн.
Спеціальний – 484,5 тис. грн. Власні доходи склали 26800,00 тис. грн.,
трансферти – 18850,7 тис. грн.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2020

рік"

було

передбачено

міжбюджетні

трансферти

для

бюджету

Семенівської сільської об'єднаної територіальної громади:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
12018300,00 грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
865600,00 грн.;
З обласного бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 551000,00 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної
громади на 2020 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі
22200000,00 гpн., в т.ч. :
- Податок та збір на доходи фізичних осіб

- 13800000,00 грн.;

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування) – 40000,00 грн.;
- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
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(продукції) (пальне) та Акцизний податок з ввезеного на митну територію
України підакцизних товарів (продукції ) (пальне) – 1200000,00 грн.;
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів -100000,00 грн.;
- податок на майно

- 3649000,00 грн.;

- єдиний податок - 3390000,00 грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 15500,00 грн.;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 4200,00
грн.;
- державне мито - 300 грн.;
- орендна плата за водні об’єкти - 1000,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» передбачено міжбюджетні трансферти для бюджету Семенівської
сільськоїтериторіальної громади:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
18120500,00
грн.;
Обсяг доходів загального фонду бюджету територіальної громади на
2021 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 2680000,00 гpн., в т.ч. :
- податок та збір на доходи фізичних осіб - 16800000,00 грн.;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування) – 40000,00 грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин
загальнодержавного значення в сумі -34500,00 грн.,
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів -110000,00 грн.;
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
(пальне) та Акцизний податок з ввезеного на митну територію України
підакцизних товарів (продукції ) (пальне) – 1000000,00 грн.;
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- податок на майно - 5542500,00 грн.;
- єдиний податок - 3253000,00 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 1000,00 грн.,
- плата за надання інших адміністративних послуг – 2000,00 грн.;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності –
14000,00 грн.;
- державне мито - 300 грн.;
- орендна плата за водні об’єкти -2700,00 грн.
При прогнозуванні дохідної частини бюджету Семенівської громади на
2021 рік, були враховані наступні фактори, які впливають на формування
дохідної частини:
-

втрати бюджету у зв’язку з продовженням карантинних заходів та

надання пільг по податках;
- продовження зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального
до бюджетів місцевого самоврядування;
- збільшення заробітної плати працівникам бюджетних установ

в

середньому на 22%. [4]
Проаналізувавши сумарну дохідну частину бюджету громади, можемо
дійти до висновку, що основним завданням, яке має вирішити бюджетна
децентралізація – це пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в
повній мірі забезпечили фінансову незалежність місцевих бюджетів бюджетної
системи України. Фінансова база місцевих бюджетів повинна задовольняти
виконання повноважень органів місцевої влади щодо виконання ними всіх
завдань і програм розвитку регіону.
Фінансова децентралізація в Україні необхідна для того, щоб створити
умови сприятливого для всебічного розвитку людини середовища, вирішення
проблем та надання якісних суспільних послуг у конкретному місті, селищі,
селі. В процесі бюджетної децентралізації важливим є забезпечення чіткого
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розмежування повноважень, відповідальностей органів влади різних рівнів і
збільшення обсягу власних доходів бюджетів територіальних громад, а
основним стратегічним завданням реалізації бюджетної децентралізації є
забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Визначено,

що

фінансова

децентралізація

має

позитивний

вплив

на

забезпечення громад фінансовими ресурсами. А об’єднання територіальних
громад є об’єктивно позитивним процесом для забезпечення їх сталого
розвитку. [9]
Незважаючи

на

всі

переваги

та

позитивні

результати

реформи

децентралізації, існують ще невирішені проблеми, які гальмують ефективність
проведення реформи та успішність розвитку регіонів: нерівномірний розвиток
регіонів, недосконале законодавство, високий рівень корупції на макро- та
мікрорівні, низький рівень компетентності ОМС і неефективне використання
бюджетних коштів тощо. Для вирішення даних проблем доцільно було б
здійснити такі заходи: покращувати інфраструктуру ОТГ; сприяти усуненню
конфлікту інтересів на місцях; перевіряти рівень компетентності ОМС, а також
їх юридичну та фінансову грамотність. Для покращення ефективності
використання бюджетних коштів доцільно здійснювати видатки на основі
програмно-цільового методу та конкурсних проектів.
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Дар’я Старусєва
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті досліджено основні сучасні тенденції державного боргу України.
Визначено фактори формування та зростання державного боргу України.
Проведено аналіз основних показників державного боргу України, зокрема
абсолютні показники динаміки обсягу, структури та відносні показники.
Проведено оцінку витрат на обслуговування державного боргу України.
Ключові слова: внутрішній державний борг, зовнішній державний борг,
гарантований державний борг, обслуговування державного боргу.
Державний борг в Україні здебільшого розглядається як негативне явище,
що шкодить національній економіці, але як і всі інші економічні процеси він
має і позитивні наслідки. В більшості провідних країн світу державний борг
використовують для стимулювання економіки та залучення інвестицій, що
дозволяє збільшити рівень соціально-економічного розвитку держави.
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Дослідження державного боргу, оцінка його впливу на фінансову систему,
підходи до його обслуговування залишаються актуальними напрямами
дослідження, що обумовлено наявністю у багатьох країн світу досить значних
обсягів державної заборгованості, рівень витрат на обслуговування та
погашення якої невпинно зростає [2]. Серед провідних економістів, науковців
та вчених, що займалися дослідженням явища «державного боргу» можна
виокремити
А. Лернера,

Д. Рікардо,

Р. Барро,

М. Карлбераг,

Дж. Кейнса,

Ф. Модільяні,

Д. Бьюкенена,

Ф. Фрідмана,

Р. Девіса,

Р. Масгрейв,

Ш. Планкарота та інших.
Актуальність теми даного дослідження полягає в визначенні обсягів
державного боргу України, його структури, напрямів використання та боргової
політики країни в цілому для подальшого застосування методів його
оптимізації.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, державний борг – це загальна
сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених
кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного
запозичення [1].
Основними факторами формування та зростання державного боргу
України є [4, ст.177]:
- спад виробництва, скорочення податкових надходжень, нераціональна
структура господарського комплексу країни;
- циклічні спади в економіці, несприятливий інвестиційний клімат;
- корупція, розкрадання державної власності;
- дефіцит державного бюджету та від'ємне сальдо торговельного балансу;
- зобов'язання держави з соціальних виплат, компенсацій, індексацій
доходів громадян;
- вплив політичних циклів - надмірне збільшення видатків у виборчий
період;
- накопичення заборгованості з погашення та обслуговування державного
кредиту за попередні періоди;
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- некомпетентність чиновників у органах державної влади щодо управління
бюджетними доходами і видатками.
Відповідно до Бюджетного кодексу України державний борг за типом
кредитора класифікується на [1]:
- внутрішній державний борг – це заборгованість перед кредиторами
всередині держави: Національним банком України (за позиками одержаними
для фінансування дефіциту бюджету та іншими показниками віднесеними на
державний борг), комерційними банками; юридичними та фізичними особами;
органами управління та ін., а також за позиками, здійсненими за безумовної
гарантії уряду для забезпечення фінансування загальнодержавних потреб.
Тобто, це заборгованість держави громадянам та підприємствам своєї країни,
які є кредиторами держави;
- зовнішній державний борг – це заборгованість держави іноземним
кредиторам, тобто громадянам та організаціям інших країн: за позиками
міжнародних організацій; за позиками, наданими іноземними державами під
гарантії уряду; за позиками, наданими іноземними банками та іноземними
юридичними особами; інша заборгованість;
Щорічне залучення великих обсягів кредитних ресурсів в Україні
негативним чином впливає на її соціально-економічне становище, на відмінно
від більшості високорозвинених країн, де сума їх державних запозичень значно
перевищує вітчизняну [2]. Попри це рівень життя населення в даних державах
значно вищий, ніж в Україні, тому для того, щоб виявити проблеми в
управлінні державним боргом та знайти шляхи їх вирішення потрібно
здійснити його аналіз.
Розглянемо зміну обсягу державного боргу України за 2016-2020рр., вхідні
дані наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Загальна сума державного боргу України за 2016-2020рр.
Показник
2016р.
2017р.
Державний борг
1 929 759
2 141 674
України, млн. грн.
Джерело: сформовано автором на основі [6].
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2018р.

2019р.

2020р.

2 168 627

1 998 296

2 551 882

Дані табл. 1 свідчать, що станом на кінець 2020 року сума державного
боргу України становить 2551882 млн. грн., що на 622123 млн. грн.
(або у 1,3 рази) перевищує обсяг боргу в 2016 році. В період з 2016 року
(найменший показник - 1929759 млн. грн.) по 2018 рік бачимо стрімке
зростання суми державного боргу, що зумовлено

багатьма факторами:

наявністю дефіциту державного бюджету, інфляційними процесами в країні,
неефективною борговою політикою, нераціональним використанням кредитних
ресурсів, політичною кризою, девальвацією національної валюти, тіньовою
економікою тощо. Окрім цього, згідно з даними табл.1 відображеними на рис.1,
у 2019 році спостерігаємо значне зменшення обсягу державного боргу
порівняно з 2018 роком – на 170331 млн. грн. Така тенденція пояснюється
остаточним погашенням спеціальних облігацій внутрішньої державної позики
(ОВДП), випущених Міністерством фінансів України у попередні періоди.
Щодо обсягу державного боргу України в 2020 році, то він досяг свого
найбільшого показника за проаналізовані 5 років. В свою чергу, процес різкого
збільшення боргу – на 553586 млн. грн. за 2019-2020 рр. є негативним
показником, який зумовлений світовою економічною кризою, що виникла
внаслідок розвитку пандемії COVID - 19.

Рисунок 1 – Державний борг України за 2016-2020рр., млн. грн.
Джерело: розроблено автором на основі даних [6].
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Розглянемо структуру державного боргу України та динаміку її зміни в
період з 2016р. по 2020р. (Табл.2)
Таблиця 2 – Структура державного боргу України за 2016-2020 рр.
(млн. грн.)
Показник
Державний зовнішній борг
Державний внутрішній
борг

2016р.
980 185

2017р.
1 080 310

2018р.
1 099 408

2019р.
931 874

2020р.
1 258 522

670 646

753 399

761 089

829 495

1 000 710

Гарантований державою
зовнішній борг

259 843

294 685

297 810

227 574

260 413

Гарантований державою
внутрішній борг

19 084

13 280

10 320

9 353

32 237

Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [6].

Загальна сума державного боргу України включає в себе 4 елементи:
державний зовнішній борг, державний внутрішній борг, гарантований
державний борг (зовнішній і внутрішній). Розглядаючи державний зовнішній
борг можна зробити висновок, що його сума за проаналізований період зросла
на 278337 млн. грн., що є негативним показником і характеризує зростання
заборгованості держави перед міжнародними валютними організаціями та
іншими країнами [5, ст. 181]. Найменший обсяг державного зовнішнього боргу
зафіксовано у 2019 році – 931874 млн. грн., а найбільший – 1258522 млн. грн.
станом на кінець 2020р.
Наступним структурним елементом є державний внутрішній борг, який за
2016-2020рр. зріс на 330064 млн. грн., що також є негативною тенденцією і
показує збільшення обсягу запозичених ресурсів всередині країни. Це
відбувається здебільшого за рахунок випуску та купівлі облігацій внутрішньої
державної позики. На відміну від державного зовнішнього боргу, де у 2019 році
було зафіксовано зменшення заборгованості, обсяг внутрішнього боргу
збільшувався поступово без циклічних спадів.
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Рисунок 2 – Структура державного боргу України за 2016-2020рр., млн.
грн.
Джерело: розроблено автором на основі даних [6]

Гарантований державний зовнішній борг з 2016р. по 2020р. підвищився на
570 млн. грн., що не є надто високим зростаючим показником. При цьому
найбільший обсяг гарантованого державою боргу одержано в 2018 році –
297810 млн. грн., а найменший – 227574 у 2019 р. Таким чином, спостерігаємо
збільшення зобов’язань держави як гаранта перед іноземними кредиторами.
Тобто можна стверджувати, що все більше суб’єктів господарювання –
резидентів України не в змозі повернути одержані ними кредити.
Гарантований державний внутрішній борг за проаналізовані 5 років також
зріс на 13153 млн. грн., що є значним показником і показує збільшення
зобов’язань держави як гаранта кредиторам всередині держави. Найменший
показник за даним видом боргу зафіксовано у 2019 році – 9353 млн. грн., а
найбільший – у 2020 році (32237 млн. грн.).
Одним з основних показників оцінки рівня заборгованості є відношення
суми державного боргу до ВВП, тому розглянемо його в табл. 3.
Таблиця 3 – Державний борг України у відсотках до ВВП за 2016-2020рр.
(%)
Показник
2016р.
2017р.
2018р.
Державний борг України
80,9
71,8
61,4
1. Державний
41,1
36,2
31,1
зовнішній борг
2. Державний
28,1
25,3
21,6
внутрішній борг
3. Гарантований
11,7
10,3
8,7
державою борг
Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [6].
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2019р.
50,3

2020р.
64,0

23,4

31,6

20,9

25,1

5,9

7,3

Проаналізувавши дані таблиці 3 та рисунку 3 можна зробити висновок,
що рівень державного боргу у відсотках до ВВП за 2016-2019рр. зменшився на
16,9%, що є позитивною тенденцією. Найбільший показник державних
запозичень можна спостерігати у 2016р. – 80,9%, а найменший – 50,3% у
2019 році. Оскільки державний борг знаходиться в залежності від ВВП, то
відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України «Про державний
бюджет» гранично допустимий розмір державного боргу у відсотках до ВВП
повинен становити 60%. Здійснивши аналіз можна сказати, що майже за весь
проаналізований період, окрім 2019 року, рівень зазначеного відношення
перевищує нормативний. Хоча у 2019р. співвідношення державного боргу до
ВВП нижче допустимого, але зміна даного показника не пов’язана зі
скороченням державного боргу, а є наслідком збільшення обсягів валового
внутрішнього продукту. У 2020 році спостерігаємо ускладнення ситуації на тлі
поширення

пандемії

COVID-19,

що

також

супроводжується

багатьма

факторами, які призводять до зростання обсягу державного боргу, а саме:
економічною та політичною кризами, необхідністю збільшення фінансування
галузі охорони здоров’я, підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та ін.

Рисунок 3 – Державний борг України, %ВВП
Джерело: розроблено автором на основі даних [6].

Постійне зростання державного боргу України вказує на те, що загрозою
економічній безпеці країни є не лише нарощування загальних обсягів
державного та гарантованого державою боргу України, а й значне збільшення
витрат на його обслуговування. Таким чином, при визначенні раціональності
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використання запозичених фінансових ресурсів необхідно пам’ятати про
невпинне зростання відсоткових платежів за ними, оплата яких буде
здійснюватися за рахунок бюджетних коштів [5, ст. 195].
Розглянемо обсяг витрат держави на обслуговування державного боргу
України та його відношення до ВВП (Табл. 4)
Таблиця 4 – Витрати на обслуговування державного боргу України за
2016 – 9 місяців 2020 року
Показник

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

За 9 місяців
2020р.

Обслуговування державного
боргу, млн. грн.

95 794,19

110 456,10

115 431,18

119 247,65

98 381,30

4,02

3,7

3,24

3,00

8,50

Відношення витрат на
обслуговування державного
боргу до ВВП, %

Джерело: сформовано і обраховано автором на основі [3].

За даними табл. 4 та рис. 4 можна стверджувати, що витрати на
обслуговування державного боргу за 2016-2019рр. зросли на 23 453,46 млн.
грн., що є негативною тенденцією. Така ситуація характеризується зростанням
заборгованості як за старими, так і за новими кредитами внаслідок збільшення
відсоткових ставок. За 3 квартали 2020р. витрати на обслуговування державних
запозичень становлять 98 381,30 млн. грн., що дорівнює 8,5% ВВП (за 9
місяців). Щодо відношення витрат на обслуговування державного боргу в
відсотках до ВВП, то з 2016р. по 2019р. воно навпаки зменшилось на 1,02%, що
є

позитивною

тенденцією,

але

спричинено

воно

зростанням

обсягу

номінального валового внутрішнього продукту, а не зменшенням витрат на
обслуговування боргу.
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Рисунок 4 – Витрати держави на обслуговування державного боргу України за
2016-2019рр., млн. грн.
Джерело: розроблено автором на основі даних [3].

Отже, проаналізувавши державний борг України та його структуру можна
стверджувати, що загальний обсяг запозичених фінансових ресурсів країн за
2016-2020рр. зріс на 622123 млн. грн., що є негативною тенденцією і
характеризується нестабільною економічною ситуацією, інфляцією, постійною
зміною курсу валют та світовою економічною кризою в цілому. Щодо
структури державного боргу, то більшу його частину на кінець 2020 року
складає зовнішній борг – 49,32% (1258522 млн. грн.) та внутрішній державний
борг – 39,22% (1000710 млн. грн.). Частка, що залишилась – 11,46% відповідає
гарантованому державному боргу, що складає 292650 млн. грн. Щодо
обслуговування державного боргу України можна сказати, що обсяг відсотків
за здійсненими державними запозиченнями з кожним роком лише зростає
разом із самим державним боргом, тому запозичені фінансові ресурси
потребують раціонального використання для того, щоб сплачені відсотки за
ними не були марними.
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УДК 336.6
Єлизавета Суботіна
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У статті здійснено дослідження сучасної природи страхової системи.
Визначенні проблемами розвитку страхування. Доведено, що значимість впливу
системи страхування на економіку викликає потребу в тому, щоб держава
регулювала страхову діяльність і контролювала її.
Ключові слова: страховий ринок, страхова послуга, платоспроможність,
страхова організація, страховий бізнес.
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні обумовили суттєві
зміни місця і ролі страхування в соціально-економічному житті суспільства,
детермінували появу нових ринкових інститутів, важливою складовою яких є
страховий ринок. Ринкова трансформація також вплинула на діяльність
інститутів соціального страхування. Такі зміни у сфері страхування обумовили
потребу в науковому осмисленні соціально-економічної природи страхового
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ринку і системи соціального страхування, що є необхідним для формування
цілісної та ефективно функціонуючої страхової системи. Дослідження
соціально-економічної природи страхової системи і проблем прикладного
характеру її функціонування та розвитку в Україні включає теоретикометодологічні,

нормативно-правові,

організаційно-економічні

й

кадрові

аспекти.
Вирішення теоретичних проблем розбудови страхової системи України,
яке спирається на застосування системного підходу, загальнонаукових підходів,
доктрин фінансової науки

та економіко-математичних методів дає змогу

виявити специфічні засади, взаємозв’язки складових страхової системи,
визначити закономірності її функціонування і розвитку.
Проблемами
визначенням

ролі

розвитку
й

страхування,

значення

його

економічної

інституціональних

засад

сутності,

страхування,

дослідженням тенденцій розвитку страхового ринку України, забезпечення
фінансової стійкості, надійності страхових компаній, питаннями державного
нагляду займаються провідні вчені у сфері фінансів як зарубіжних країн, так і
України.

Серед

закордонних

учених

відзначимо

праці

О.

Лайкова,

К. Пфайффера, В. Райхера, В. Рябікіна, Л. Рейтмана, Т. Федорова, Ф. Хенке,
О. Худякова, Д. Хемптона, В. Шахова, Р. Юлдашева та ін. Серед найбільш
вагомих досліджень у цій галузі серед українських учених слід зазначити праці
Л. Алексеєнко, О. Василика, В. Базилевича, О. Барановського, С. Булгакової,
Н. Внукової, О. Гаманкової, О. Геєця, Т. Говорушко, Л. Горбач, О. Заруби,
С. Осадця, Т. Ротової, О. Філонюка, В. Фурмана, С. Юрія та ін.
Незважаючи на широке коло питань, вирішення яких пропонується в
наукових дослідженнях, певні теоретичні й практичні здобутки, така важлива
проблема, як формування ефективної страхової системи потребує подальшого
поглибленого дослідження.
Метою статті є дослідження сучасних дефініцій страхового ринку.
Активно розвиватися вітчизняний ринок страхування почав з початком
демонополізації економіки. Функціонування ринкової економіки сьогодні
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безпосередньо залежить від змісту страхового ринку, рівня його динамічності
та розвиненості. Значимість впливу системи страхування на економіку
викликає потребу в тому, щоб держава регулювала страхову діяльність і
контролювала її.
Страховий ринок – особлива соціально-економічне середовище, певна
сфера фінансових відносин, де страховий захист виступає об'єктом купівліпродажу, в той час як на неї формується попит і пропозиція. Його також можна
визначити як форми організації грошових відносин з розподілу і формування
страхового фонду з метою забезпечення страхового захисту населення, або ж як
сукупність страховиків, які беруть участь в наданні ряду відповідних послуг
[2].
До підстав ринку страхування відносяться вільна економіка, наявність
конкуренції, вільне ціноутворення, різноманітність форм власності, свобода
вибору, поява нових видів страхових послуг та інше. Страховий ринок, разом з
тим, не може мати місце, якщо не буде дотримано хоча б одна з таких умов:
- наявність потреби суспільства в страхових послугах (попит);
- наявність страховиків, які здатні задовольнити попит (пропозицію).
Зважаючи на наявність цих умов виділяється ринок страхувальника і
ринок страховика. Взагалі, страховий ринок - інтегрована система, яка включає
в себе різноманітні структурні складові. До головних його суб'єктам можна
віднести страхове товариство (де і здійснюється формування страхового фонду
і його використання), перестрахувальні компанії, об'єднання страховиків,
посередники страховика та інше.
Специфічний товар, який пропонується - певна страхова послуга,
представлена на основі договору або закону.
Структуру страхового ринку можна охарактеризувати в різних аспектах територіальному, інституціональному та галузевому. Так, за територіальною
ознакою структура ринку характеризується місцевим, національним і світовим
страховими ринками; за галузевим - особистими, майновими; з інституційного акціонерними,

державними,

приватними,

компаніями [4].
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корпоративними

страховими

Ринок страхування є сукупністю страхових організацій, динамічна
система, де окремі її складові частини (учасники страхового ринку) постійно
взаємодіють між собою, утворюючи єдину ціле.
Зовнішнім оточенням ринку можна назвати систему сил, які оточують
внутрішню будову ринку і впливають на нього. В умовах такого оточення
страховик проводить свою роботу, надає певним чином впливати на зовнішнє
оточення. Серед основних елементів зовнішнього оточення, на які страховик
впливає - ринковий попит, нововведення в страхуванні, інфраструктура
страховика, конкуренція.
В свою чергу до внутрішньої системи відносяться страхові продукти,
організація продажів і формування попиту, власна інфраструктура страхової
компанії, гнучка система тарифів, фінансові, матеріальні та трудові ресурси
страховика.
Платоспроможність страхового ринку – це одне із основних завдань
Національного банку у 2021 році. Тому потрібно бути впевнені у тому, що на
ринку працюють порядні та відповідальні страховики, а споживачі їхніх послуг
захищені. Тільки таким чином можна збільшити довіру до небанківських
фінансових послуг, а ринок вивести на якісно новий рівень [8].
На жаль, останніми роками страховики часто залишали ринок «поанглійськи», не прощаючись. Зникали з радарів, з’їжджаючи зі своїх адрес
реєстрації. І відповідно про нову адресу "забували" повідомити регулятору, як і
про подачу звітності. Зникали страховики після порушення нормативів або
проведення таких операцій, на які зазвичай звертають увагу правоохоронні
органи та фінансовий моніторинг [7].
Така практика неприпустима і вона має залишитися у минулому.
Фінансова установа – це насамперед відповідальність перед своїми клієнтами. І
для того, щоб споживач фінансових послуг почував себе впевненіше, необхідно
постійно перевіряти звітність учасників ринку, з’ясовувати стан фінансового
здоров’я страховика, як виконуються нормативи платоспроможності та
достатності капіталу, чи дотримуються страховики інших пруденційних вимог.
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Як засвідчує практика, перевірки звітності страховиків за друге півріччя
2020 року показали, що у «зоні ризику» страхового сегменту знаходяться
майже 60 компаній. 46 з них порушують нормативи, а 15 не подали фінансову
звітність. Хоча і ці 15 страховиків тривалий час мали складнощі із дотриманням
обов’язкових нормативів.
Вивчивши обставини цих порушень, виявилося їхньою причиною не є
підвищення вимог регулятора. Більшість порушень – це свідомі дії керівництва
страхових компаній, пов’язані з виведенням прийнятних активів.
Деякі компанії роблять надмірні витрати, які не мають економічного
обґрунтування. Або ж обмінюють високоліквідні активи – ОВДП на
корпоративні права невідомих ТОВок, які очевидно не мають відповідної
цінності і не будуть після цього реалізовані за таку ж суму.
Непоодинокі й випадки, коли страховики купують незрозумілі цінні
папери або замовляють послуги, які не пов’язані зі страховою діяльністю.
Інколи укладають договори перестрахування, де розмір можливих виплат
менший, ніж розмір страхових премій сплачених за таке перестрахування.
Ще одна причина порушень – передача коштів страхових резервів в
забезпечення за кредитами акціонерів, а то і взагалі очевидно не пов’язаних
осіб із страховиком. Таких прикладів дуже багато [5].
Окрема категорія страховиків – це шукачі швидкої наживи. Бізнес-моделі
яких побудовані на принципі МЛМ – прийшов, побачив, переміг і зник.
Страхові відшкодування в таких бізнес-моделях зазвичай виплачуються зі
страхових премій нових договорів. Це виходить, тому що страховики ведуть
непомірковану політику агентських винагород, щоб зайти на ринок та стрімко
зайняти нішу, забравши її у когось іншого. Але "ціна" таких моделей дуже
висока.
Лише

кілька

страховиків

порушують

нормативи

через

зовнішні

обставини, які прямо не залежали від дій керівництва. Це пов’язано із
запровадженою у 2018 році попереднім регулятором вимогою мати запас
капіталу понад розмір страхових резервів.
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Цей запас має бути представлений не будь-якими активами, а ліквідними
та прибутковими. І без фінансової підтримки акціонерів у цьому випадку
компанії не обійтись.
Мінімальний розмір запасу капіталу для life-страховиків складає 45 млн
грн, а для ризикових – 30 млн грн. Зазначені кошти – своєрідна подушка
безпеки для коштів страхувальників, щоб у разі непередбачуваних ризиків, якто великі виплати, банкрутство контрагентів або знецінення активів, цей запас
капіталу міг їх поглинути без шкоди коштам страхувальників.
На компанії, що порушують нормативи припадає тільки 5% від загалом
сформованих страхових резервів. Тобто розмір їхніх зобов’язань перед
клієнтами невеликий. Однак, це діючі учасники ринку, у яких є клієнти і
зобов’язання перед ними.
Тому ціль НБУ виявляти недобросовісних страховиків на ранніх етапах
та не допускати поглиблення їхніх проблем [8].
А у випадку відсутності реакції від керівництва компаній та небажання
відновлювати свій фінансовий стан – не дозволяти їм працювати на ринку
страхування та зупиняти ліцензії.
Більшість страховиків ведуть свій бізнес чесно і порядно щодо
споживачів. Це підтверджується постійним зростанням попиту у населення та
бізнесу на послуги страхування, який перетворюється в зростання страхових
премій.
Ринок

розвивається,

з’являються

нові

продукти,

зростає

рівень

задоволення клієнтів якістю послуг. Завдання Національного банку – стежити,
щоб саме порядні і відповідальні страховики працювали на ринку.
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що страховий ринок складна система, яка не могла б функціонувати без якогось одного компонента.
Учасники страхування, формуючи пропозицію і попит на послуги страхових
компаній, підтримують його роботу в умовах ринкової економіки, завдяки чому
страхування з кожним роком стає більш затребуваним і необхідним.
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СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті досліджено основні теоретичні засади системи фінансування
медичних послуг населення в Україні. Дано авторське визначення поняттю
«система фінансування медичних послуг». Систематизовано і обґрунтовано
основні механізми, інструменти та методи фінансування медичних послуг в
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Постановка проблеми. Неефективна модель фінансового забезпечення
охорони здоров’я, успадкована від радянських часів, цементує структурну
неефективність системи в цілому. Неефективність витрачання публічних
коштів, необхідність громадянам самостійно «дофінансовувати» систему з
власної кишені, несправедливість розподілу коштів і медичних послуг,
фінансова незахищеність людей у випадку хвороби, низькі доходів медичного
персоналу, відсутність необхідних ресурсів там, де цього потребує пацієнт
тощо.

Зазначене

обумовлює

необхідність

визначення

цілісної

ситеми

фінансування медичних послуг.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних складових
цілісної системи фінансування медичних послуг в Україні.
Теоретичною базою дослідження стали нормативно-правові акти, що
визначають засади фінансування медичних послуг в Україні [1; 3-9] та
аналітичні матеріали та огляди реалізації реформи фінансування системи
охорони здоров’я [10; 12]. Проте навіть у зазначених джерелах не існує поняття
«система фінансування медичних послуг», що обумовлює необхідність
наукових досліджень та актуальність теми.
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Система фінансування медичних послуг – це взаємоузгоджена сукупність
методів, інструментів та механізмів оплати медичних послуг, яка дозволяє
забезпечити фінансовий захист від надмірних витрат на медичні послуги та
покращення доступу до якісного медичного обслуговування. Основну роль у
забезпечені ефективності функціонування системи відіграють суб’єкти, тобто ті
учасники системи фінансування, що здійснюють свідомий, цілеспрямований
науково та економічно обґрунтований вплив на стан фінансового забезпечення
медичних послуг. Поряд із законодавчими та виконавчими органами влади, які
реалізують політику у сфері охорони здоров’я, основну роль в організації та
забезпечені процесу фінансування медичних послуг в Україні відіграє
Національна служба здоров’я України (НСЗУ). НСЗУ – Єдиний національний
замовник медичних послуг та лікарських засобів, незалежна інституція, яка діє
в інтересах пацієнтів, та закуповує медичні послуги з єдиного національного
пулу коштів на основі єдиних базових тарифів та вимог до якості [5].
Процедура фінансування медичних послуг НСЗУ передбачає:
- підписання декларації населенням з обраним сімейним лікарем;
- укладання договорів між НСЗУ та державними, комунальними,
приватними надавачами послуг (медичними закладами, аптеками) на основі
капітаційної ставки;
- визначення гарантованого державою пакету медичних послуг;
- безпосередньо закупівлю послуг та медичних засобів.
НСЗУ укладає договори з надавачами медичних послуг на основі
капітаційної ставки і здійснює оплату (закупівлю) послуг за рахунок коштів
Державного бюджету (податків) у межах державного гарантованого пакету –
прозоро визначеного обсягу медичної допомоги, а також лікарських засобів,
право на отримання якого у разі потреби мають всі без винятку громадяни
України [9].
Сучасна система фінансування медичних послуг в Україні включає
наступні складові: джерела, механізми, інструменти та методи фінансування
медичних послуг, за допомогою яких суб’єкти впливають на об’єкти
фінансування (рис.1)
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Рисунок 1 – Система фінансування медичних послуг в Україні
* Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 4; 5; 6; 9]

Джерелами фінансування медичних послуг в Україні є: Державний
бюджет, місцеві бюджети, страхові фонди, кошти фізичних та юридичних осіб
[1; 3; 4; 6]. Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» [6] та Концепції [4] основним джерелом
фінансування медичних послуг є кошти Державного бюджету, які акумульовані
у вигляді загальнодержавних податків [11]. За рахунок коштів Державного
бюджету України здійснюється повна оплата необхідних населенню медичних
послуг та лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій, а
саме послуг [2; 9]:
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- екстреної медичної допомоги;
- первинної медичної допомоги;
- (спеціалізованої) медичної допомоги;
- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- паліативної медичної допомоги;
- медичної реабілітації;
- медичної допомоги дітям до 16 років;
- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на
реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі
України про Державний бюджет у розмірі не менше 5 відсотків валового
внутрішнього продукту. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними
статтями видатків бюджету [9]. Послуги, які не входять до гарантованого
державою пакету медичної допомоги, громадяни оплачують за рахунок
власних коштів або опосередковано через механізм добровільного медичного
страхування.
В межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування можуть
фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки для закладів охорони
здоров’я, зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази, капітальний
ремонт, реабілітацію, підвищення заробітної плати медичним працівникам
(місцеві програми заохочення), місцеві медичні служби охорони здоров’я,
місцеві програми громадського здоров’я та інші програми медичної допомоги
[6].
Сучасна вітчизняна система фінансування медичних послуг функціонує на
основі відповідних механізмів, що дозволяють підвищити ефективність
використання бюджетних коштів, зокрема [1-10, 12]:
- механізм медичних субвенцій;
- механізм стратегічних закупівель медичних послуг;
- механізм контрактування;
- механізм пулінгу ресурсів;
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- механізм оплати результату;
- механізм співоплати;
- механізм державно-приватного партнерства.
Кошти на фінансування охорони здоров’я, що збираються за рахунок
загальних податків, акумулюються у державному бюджеті та розділяються на
дві

частини.

Одна

з

них

(менша)

спрямовується

на

фінансування

загальнодержавних програм та загальнонаціональних медичних закладів, що
перебувають у центральному підпорядкуванні (включаючи заклади МОЗ,
НАМНУ, МО, МВС, СБУ та деяких інших відомств). Друга (більша) у вигляді
медичної субвенції розподіляється за встановленою Кабінетом Міністрів
формулою між обласними бюджетами, районними бюджетами, бюджетами міст
обласного значення, а починаючи з 2016 року – і між бюджетами об’єднаних
територіальних громад. Система розподілу коштів між ними, передбачена
Бюджетним кодексом, відповідає принципу солідарності і використовує єдиний
для всієї країни фінансовий норматив бюджетної забезпеченості [4; 10].
Відповідно до Постанови КМУ №250 медична субвенція спрямовується на
[3]:
- оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я;
- фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судовопсихіатричної експертизи;
- оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;
- оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної
допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру;
- забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у період з 1 квітня
2020 р. по 30 вересня 2020 р.;
- оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я
(обласних, м. Києва) заходів, спрямованих на дотримання здорового способу
життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної
системи

збору,

обробки,

зберігання

інформації;
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та

передачі

медико-статистичної

- підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, з метою
недопущення

виникнення

заборгованості

з

виплати

заробітної

плати

працівникам таких закладів та нарахувань на неї.
Відповідні місцеві ради у разі необхідності додатково понад обсяги
субвенції планують та здійснюють з місцевих бюджетів оплату зазначених
видатків.
Не допускається спрямування субвенції на [3]:
- оплату комунальних послуг, енергоносіїв та капітальних видатків;
- закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з
оплатою зазначених вище видатків;
- здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
Механізм стратегічних закупівель медичних послуг передбачає, що через
єдиного національного замовника (НСЗУ) держава закуповує медичні послуги
там і тоді, де і коли це забезпечує максимальну економічну ефективність –
тобто покриття необхідної кількості населення послугами, які відповідають
стандартам якості за прийнятну ціну. НСЗУ перераховує бюджетні кошти
медичним закладам та лікарям-ФОПам за надання медичної допомоги
населенню в межах послуг, визначених програмою медичних гарантій
[1; 4; 5; 6; 9].
Механізм контрактування передбачає, що оплата здійснюється тільки тим
надавачам медичних послуг, з якими НСЗУ уклала контракти. Надавачі
медичних послуг, з якими НСЗУ уклала договори, отримують бюджет на основі
капітаційної ставки. Капітаційна формула чітко визначена і ґрунтується на
активній реєстрації (підписанні декларацій), уніфікованій капітаційній ставці та
наборі вікових і географічних коригувальних коефіцієнтів. Бюджет на основі
капітаційного підходу має на меті покриття статей витрат, таких як персонал,
лікарські засоби, медичні вироби та адміністративні витрати. Комунальні
послуги та капітальні витрати до капітаційної ставки не включено [4; 10].
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Відповідно до Бюджетного кодексу, витрати на комунальні послуги повинні
покриватися за рахунок місцевих бюджетів, але джерела для покриття
капітальних витрат не визначені [1]. Надавачі медичних послуг отримують
щомісячний капітаційний бюджет на свої банківські рахунки та можуть гнучко
розпоряджатися цими коштами відповідно до своїх потреб [10; 12].
Капітаційний бюджет закладу первинної медичної допомоги = базова
ставка * кількість населення, що підписало декларації *коригувальні
коефіцієнти
Базова ставка або уніфікована капітаційна ставка була встановлена на рівні
370 гривень у 2018 році, залишалася такою ж у 2019 році [10], у 2020 році
зросла до 600,48 грн. з 1 січня по 31 жовтня, а потім до 651,6 грн. з 1 листопада
2020 р., у першому кварталі 2021 року залишається 651,6 грн. [12].
Механізм пулінгу (об’єднання) ресурсів впроваджується з метою
підвищення ефективності використання обмежених ресурсів та підвищення
справедливості їх розподілу. І передбачає зосередження державних і приватних
ресурсів в єдиного замовника медичних послуг – Національної служби здоров’я
України. Пулінг ресурсів, включаючи медичні субвенції, з боку закупівельного
агентства на центральному рівні (НСЗУ) відіграватиме вирішальну роль у
зменшенні міжрегіональних нерівностей в наданні рівних прав та доступу до
медичних послуг [4; 10].
Механізм оплати результату передбачає перехід від фінансування
постатейних кошторисів бюджетних закладів охорони здоров’я до оплати
результату (тобто згідно фактично пролікованих випадків, наданих послуг або
кількості

підписаних

декларацій

із

сімейним

лікарем)

закладам,

які

перетворюються на автономних неприбуткових постачальників цих послуг, а
також аптекам як постачальникам призначених лікарями лікарських засобів.
Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» означає, що хворий звертається до
конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медичний
заклад, в якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну
практику [4; 10].
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Механізм співоплати передбачає, що всі необхідні послуги в межах пакету
медичних послуг, гарантованого державою, повністю оплачуються за кошти
бюджету, всі інші додаткові послуги можуть покриватися за рахунок коштів
добровільного медичного страхування, що актуалізує стимулювання даного
виду страхування, який сприятиме розвантаженню державного бюджету.
А також за рахунок коштів населення. Система співоплати є вирішальною у
випадках, коли медичну послугу пацієнт прагне отримати з власної ініціативи, а
її ненадання не загрожує його здоров’ю. Крім того, доцільно її застосовувати
тоді, коли гарантовану державою медичну послугу (як-то аналізи, діагностичні
процедури) пацієнт прагне отримати у комфортніших за стандартні умовах або
позачергово [4; 10].
Ще одним ефективним механізмом фінансування медичних послуг може
стати державно-приватне партнерство, яке має під собою визначену в Україні
правову основу, проте недостатньо розвинене. Сфера охорони здоров’я
визначена законом для застосування наступних форм державно-приватного
партнерства, зокрема, концесії [8], управління майном [7], спільної діяльності
[7].
Основними інструментами фінансування медичних послуг в Україні є:
медична субвенція, закупівлі медичних послуг, контракти, тарифи, ставки,
нормативи, капітаційний бюджет, коригувальні коефіцієнти, коефіцієнти для
перевищеної кількості декларацій тощо. Тарифи можуть встановлюватися,
зокрема, як [9]:
- глобальні ставки, що передбачають сплату надавачам медичних послуг
фіксованої суми за визначену кількість послуг чи визначений період;
- капітаційні ставки, які встановлюються у вигляді фіксованої суми за
кожного пацієнта;
- ставки на пролікований випадок;
- ставки на медичну послугу;
- ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування
населення надавачем медичних послуг.
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До основних методів фінансування медичних послуг віднесемо:
-

для

первинної

медичної

допомоги

–

подушового

нормативу,

коригованого за ризиками та характером розселення (сільська місцевість/місто)
у поєднанні з цільовим фінансуванням профілактики і якості наданих послуг;
-

для

амбулаторної

вторинної

(спеціалізованої)

та

третинної

(високоспеціалізованої) медичної допомоги - подушового нормативу та/або за
пролікований випадок із застосуванням діагностично-споріднених груп;
- для
глобального

стаціонарної вторинної та третинної медичної допомоги –
бюджету

з

поступовим

впровадженням

фінансування

за

діагностично-спорідненими групами.
Висновки.
багаторівневою

Система
та

фінансування

складно

медичних

структурованою,

послуг

включає

в

Україні

є

взаємоузгоджені

елементи, як механізми, інструменти та методи фінансування, за допомогою
яких суб’єкти фінансування цілеспрямовано впливають на об’єкти з метою
ефективного використання обмежених ресурсів та підвищення справедливості
їх розподілу.
У рух цю систему приводить та координує Національна служба здоров’я
України, яка є єдиним державним замовником медичних послуг, укладає
контракти з державними, комунальними та приватними медичними закладами
та фінансує отримання медичних послуг за допомогою механізмів стратегічних
закупівель, пулінгу ресурсів, оплати результату, співоплати тощо.
Законодавчо визначено, що загальнодержавні податки є основним
джерелом надходжень для фінансування медичних послуг в Україні. Такий
підхід є найбільш ефективним з точки зору державних фінансів, а також
створює найбільші можливості для забезпечення рівності та перерозподілу
ресурсів. Перспективним напрямом отримання додаткового фінансування
медичних послуг є розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони
здоров’я.
Основними інструментами фінансування медичних послуг в Україні є:
медична субвенція, закупівлі медичних послуг, контракти, тарифи, ставки,
нормативи, капітаційний бюджет, коригувальні коефіцієнти, коефіцієнти для
перевищеної кількості декларацій тощо.
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Вікторія Тузенко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розкриваються

теоретичні дефініції формування ефективної

системи фінансової безпеки підприємства. Доведено, що мізерна увага до
проблем забезпечення фінансової безпеки підприємства, може навіть при
високій прибутковості призвести до того, що суб’єкт підприємництва стане
вкрай уразливим до різних ризиків, а в подальшому може спричинити його
банкрутство.
Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, ефективне управління,
фінансовий менеджмент, грошові ресурси, фінансова стійкість.
В сучасних умовах нестабільної соціально-економічної та політичної
ситуації

в

державі,

обмеженості

грошових

ресурсів

для

ведення

підприємництва, жорсткої конкуренції підприємству потрібно формувати
ефективну систему створення та забезпечення його фінансової безпеки.
А також йому необхідно вміти швидко адаптуватися до постійно змінюваних
умов, що виникають на сучасному етапі здійснення фінансово-господарської
діяльності та з перспективою на майбутнє. Наявність окреслених питань
зумовлює необхідність побудови системи фінансової безпеки підприємства.
Проблематика сутності фінансової безпеки підприємств досліджувалася в
багатьох працях сучасних науковців. Науковий доробок у розвиток теорії
фінансової безпеки внесли О. В. Ареф’єва, І. А. Бланк, О. Л. Бурляй,
Т. Г. Васильців, Л. І. Воротіна, В. М. Геєць, М. М. Єрмошенко, Г. В. Козаченко,
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Н. О. Лисенко, І. Г. Манцуров та ін. Не дивлячись на популярність поняття
«фінансова безпека», серед науковців існують певні розбіжності щодо його
сутності, наявність яких свідчить про існування низки невирішених і
дискусійних питань і вимагає проведення подальших наукових досліджень та
пошуку більш універсального підходу до його дефініції.
Метою статті є визначення сутності поняття «фінансова безпека
підприємства», а також розвиток понятійного апарату теорії менеджменту за
рахунок дефініції фінансової безпеки як об’єкта управління.
Всі підприємства зацікавлено в покращенні рівня його фінансової
безпеки, котрий свідчить про його розвиток і конкурентоспроможність,
стабільну фінансово-господарську діяльність, що в результаті робить таке
підприємство привабливим для інвесторів і кредиторів.
Наукові та практичні сторони дослідження показують, що організація
сучасної підприємницької діяльності потребує відпрацювання і створення
системи фінансової безпеки, яка б враховувала ті негативи, що може
спричинити кожна сторона або економічна дія щодо підприємства [1-4].
Категорія «фінансова безпека» є досить універсальною, котра відбиває
захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на усіх рівнях,
починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином.
Фінансова безпека підприємства – це захищеність його діяльності від
негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також
спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до
існуючих умов для стабільного функціонування та динамічного розвитку. Зміст
цього поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентну
стійкість і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню
рівня добробуту робітників [1].
Рівень фінансової безпеки підприємства залежить від того, наскільки
ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути
можливих загроз. Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в
тому,

щоб

гарантувати

його

стабільне
122

та

максимально

ефективне

функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. Фінансова
безпека підприємства є комплексним поняттям і пов’язана не лише з
внутрішнім станом самого підприємства, а й з впливом зовнішнього
середовища, з його суб’єктами, з якими підприємство вступає у взаємозв’язки.
У цьому плані фінансова безпека відображає узгодженість, збалансованість
інтересів підприємства та інтересів суб’єктів зовнішнього середовища. З цих
позицій фінансова безпека підприємства може розглядатися як практичне
втілення положень теорії ресурсної взаємозалежності, відповідно до якої в
своїй діяльності підприємство повинно брати до уваги не лише свої, а й
різноманітні інтереси партнерів і конкурентів.
Недостатня увага до проблем забезпечення безпеки діяльності може
навіть при високій прибутковості бізнесу призвести до того, що суб’єкт
підприємництва стане вкрай уразливим до різного виду ризиків, а в
майбутньому може спричинити його банкрутство. З іншого боку, зростання
бізнесу викликає значну залежність від зовнішніх джерел фінансування, що
може

призвести

до

поступової

втрати

самостійності

при

прийнятті

управлінських рішень та негативно відобразитись на його фінансовій
стабільності [2]. Саме тому, актуалізує своє значення проблема розробки
системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, виявлення ризиків і
небезпек, що призводять до порушення рівноваги й втрати фінансової безпеки,
вибору й обґрунтування заходів, що протидіють цій тенденції. Кризові ситуації
в діяльності суб’єкта підприємництва – це типове явище для ринкової
економіки.
Практика засвідчує, що значна частина суб’єктів підприємництва
опиняються у кризовому стані в результаті прорахунків у фінансовому
управлінні, розподілі ресурсів, їх використанні. Банкрутами можуть стати
потенційно прибуткові підприємства лише тому, що вчасно не спроможні
визначити настання кризи, а також не мають чіткого плану дій у випадку
кризових ситуацій. Кризові явища є наслідком як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів, що впливають на організацію. Ключовою проблемою для кожного
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суб’єкта господарювання як у короткостроковій, так і в середньо- та
довгостроковій перспективах є досягнення певного стійкого стану, який би
забезпечував розвиток суб’єкта, а також збалансованість між основними
складовими його діяльності (вхідні та вихідні грошові

потоки, обсяги

дебіторської і кредиторської заборгованості та ін.).
Критерієм стійкого фінансового стану є фінансова рівновага, що
визначається збалансованістю фінансових активів та позичкового капіталу.
Стійким вважається стан суб’єкта підприємництва, коли всі нефінансові активи
є власними, а фінансові – позиковими.
Фінансова стійкість підприємства – це такий стан процесу формування і
використання ресурсів господарського суб’єкта, який забезпечує його розвиток
на основі зростання вартості капіталу при збереженні відповідного рівня
платоспроможності і кредитоспроможності [5].
Абсолютна фінансова стійкість неможлива, оскільки залежить від впливу
великої кількості факторів, дія їх не є статичною, тобто вони постійно
модифікуються і змінюються. Причини можливої фінансової нерівноваги на
підприємствах залежать від виробничого процесу і управління ним, а також від
непрямих факторів.
Зокрема, від:
– абсолютних і відносних збитків, що виникають в умовах ринку чи втрат
виторгу від обороту, які у свою чергу обумовлюються неправильно обраними
ринковими сегментами, низьким рівнем відновлення товарів та послуг, надто
високими чи низьким цінами, що негативно впливають на поведінку покупця;
–

високого

рівня

втрат

зумовлених

дорогими

технологіями,

нераціональною організацією, несприятливим місцем розташування, високими
цінами на фактори виробництва;
– втрат у виробничому й управлінському потенціалі;
– диспропорцій у процесі розвитку виробництва (насамперед при
розширенні

виробництва),

що

виникають:

у

матеріальному

плані

(між факторами і стадіями виробництва); у фінансово-економічному плані
(між потребою в капіталі і його фінансуванні чи в структурі капіталу); під час
зовнішніх конфліктів підприємства пов’язаних з виробничим процесом [4].
124

Таким чином, в результаті дії перелічених вище, а також цілого ряду
інших факторів фінансова рівновага порушується, що може призвести до появи
кризи. На думку І.А.Бланка, фінансова криза підприємства є однією з найбільш
серйозних форм порушення його фінансової рівноваги, що відображає
протиріччя, які циклічно виникають протягом його життєвого циклу, під
впливом різноманітних факторів, між фактичним станом його фінансового
потенціалу і необхідним обсягом фінансових ресурсів, що несе найбільш
небезпечну потенційну загрозу його функціонуванню».
Виникнення криз обумовлене ризиковою природою діяльності суб’єктів
підприємництва. У процесі своєї діяльності суб’єкт підприємництва стикається
із внутрішніми та зовнішніми ризиками.
Внутрішні ризики пов’язані безпосередньо з власними прорахунками і
недоліками, а також форс-мажорними обставинами.
Зовнішні ризики – ризики зміни зовнішнього середовища, починаючи від
економічної ситуації в країні, закінчуючи проблемами з контрагентами й
органами державної влади.
Ризики у своїй сукупності утворюють кризове середовище суб’єктів
підприємництва двох рівнів. Кризове середовище першого рівня являє собою
всю сукупність ризиків, з якими суб’єкт підприємництва стикається в процесі
своєї діяльності.
Кризове середовище другого рівня являє собою сукупність критичних
ризиків даного суб’єкта. Втрата контролю над станом кризового середовища
може спричинити банкрутство підприємства [6].
Для кожного підприємства набір критичних ризиків є унікальним.
Наприклад, процентний ризик буде критичним лише для суб’єкта з надмірним
обсягом позичкових ресурсів, у формі банківських кредитів, оскільки
підвищення процентної ставки призведе до збільшення витрат на утримання
кредиту і підвищення ймовірності настання кризи неплатежів. Таким чином, за
умови

здійснення

забезпечення

постійного

ефективності

контролю

діяльності

за

критичними

суб’єкта

ризиками

підприємництва

та

можуть

забезпечити рівноважний фінансово-економічний стан та фінансову безпеку
підприємства.
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Отже, підприємство знаходитиметься у фінансовій безпеці, якщо його
фінансово-економічні

інтереси

гармонізовані

з

інтересами

суб’єктів

зовнішнього середовища – покупців, постачальників, інвесторів, конкурентів,
держави і суспільства загалом. Визначальними ж будуть інтереси саме
власників засобів виробництва – суб’єкта контролю над підприємством. Саме
суб’єкт контролю формує систему інтересів підприємства і відповідно
забезпечує визначальний вплив на безпеку підприємства. Отже, для підвищення
фінансової безпеки підприємства суб’єкт контролю повинен здійснювати:
охорону

комерційної

таємниці,

систематичний

моніторинг

фінансових

показників підприємства, нагромадження інформації про можливе втручання
інших економічних агентів у діяльність підприємства, врахування та прогноз
усіх потреб ринку, адаптацію до швидкозмінних умов зовнішнього і
внутрішнього середовищ, налагодження тісних та постійних взаємозв’язків з
постачальниками різного роду ресурсів [2].
Отже, можна зробити наступний висновок, що саме забезпечення
фінансової безпеки є одним із головних принципів ефективного і стабільного
функціонування суб’єкта господарювання, втілення котрого передбачає
достовірну та точну кількісну оцінку рівня фінансової безпеки.
Зниження дії як зовнішніх, так і внутрішніх загроз на підприємство
гарантують вірно прийняті рішення, котрі, в свою чергу, забезпечують
належний рівень його фінансової безпеки, а дотримання шляхів зміцнення
фінансового стану підприємства дасть можливість посилити фінансову безпеку
та підвищити ефективність господарювання.
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті досліджено основні теоретичні засади системи фінансового
менеджменту

страхової

організації.
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трактування поняття «фінансовий менеджмент страхової організації». Дано
авторське

визначення

організації».
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Систематизовано

«фінансовий

основні

менеджмент

складові

системи

страхової
фінансового

менеджменту страхової організації. Зокрема, охарактеризовано суб’єкти та
об’єкти,

визначено

методи,

важелі,

мету

та

завдання

фінансового

менеджменту страхової організації, систематизовано принципи фінансового
менеджменту та показники оцінки завдань фінансового менеджменту
страхової організації тощо.
Ключові слова: фінансовий менеджмент страхової організації, механізм
фінансового менеджменту, напрями управлінської діяльності у системі
фінансового менеджменту страхової організації.
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Постановка

проблеми.

Менеджмент

страхової

компанії

донедавна

розглядався виключно з точки зору забезпечення виконання страховиком своїх
зобов’язань перед страхувальниками, тобто лише з позицій достатності
капіталу й тільки державою в особі регуляторних органів. Проте страхова
діяльність вважається досить привабливою для інвестування, що зумовлює
цікавість необхідність управління капіталом страховика задля визначення його
вартості,

структури,

ціни

залучення

та

порівняння

з

можливими

альтернативними інвестиціями. Окрім цього, максимізація вартості страхової
компанії обумовлює важливість ефективного управління її активами. По-перше,
забезпечення необхідного рівня платоспроможності, фінансової стійкості,
ефективного співвідношення страхових резервів та прийнятних страхових
зобов’язань. По-друге, забезпечення отримання прибутку. Досягнення обох
цілей актуалізує використання інструментарію фінансового менеджменту як
цілісної системи забезпечення ефективності операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності страховика.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних складових
цілісної системи фінансового менеджменту страхових організацій.
Теоретичною базою дослідження стали наукові праці Алексерової Ю.В.,
Онуфрієць Т.С., Дідур С.В., Петченко М.В., Продана В.В., Доманчук А.І.,
Приказюк Н.В., Білокінь Л.О., Приступи Л.А., Возовик І.А., Світличної О.С.,
Сташкевич Н.М., Супрун А.А., Романовської Ю.А., Демченко О.П. та ін. Проте
навіть у зазначених джерелах розглядаються односторонні підходи до
визначення сутності та інструментарію фінансового менеджменту страхової
організації, що обумовило необхідність наукових досліджень та актуальність
теми.
Фінансовий
менеджмент
дозволяє
забезпечувати
ефективність
функціонування підприємств, установ та організацій та має певний стандартний
перевірений часом інструментарій загального користування, проте фінансовий
менеджмент страхових організацій має свій специфічний набір інструментів,
використання якого пов’язане зі специфікою діяльності страхових організацій.
Дослідження сучасних наукових публікацій дало змогу виявити декілька
підходів до трактування фінансового менеджменту страхової організації
(таблиця 1). По-перше, фінансовий менеджмент страхової організації
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пов’язується з певним специфічним ризиком, притаманним діяльності
страхових організацій, зокрема, ризиком недостатності зібраної страхової
премії та сформованого страхового фонду на майбутні виплати за укладеними
договорами страхування, тобто ризиком неплатоспроможності [1]. Окрім цього,
фінансовий менеджмент страхової організації розглядається як:
- функціональна система має своє цільове призначення, внутрішню місію
та визначається низкою умов [3];
- як напрям діяльності, пов'язану з визначенням потреб у фінансових
ресурсах, виявленням всіх альтернативних джерел фінансування та їх оцінкою,
практичним одержанням фінансових ресурсів та ефективним їх використанням
[5];
Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності поняття «фінансовий
менеджмент страхової організації»
Автор
Алескерова Ю. В.,
Онуфрієць Т. С. [1]

Доманчук А.І. [3]

Приступа Л. А.,
Возовик І. А [5]

Дідур С.В.,
Петченко М.В.,
Продан В.В.[2]

Визначення
Страховий менеджмент, як загальний, так і фінансовий, вимушений мати
справу з ризиком браку зібраної страхової премії та сформованого страхового
фонду на майбутні виплати за укладеними договорами страхування, тобто
ризиком неплатоспроможності. Цей ризик є специфічним для страхового
бізнесу. З урахуванням цієї специфіки фінансовий менеджмент у страховому
бізнесі можна визначити як управління залученими та власними фінансами
для досягнення стратегічної мети бізнесу за дотримання нормативних вимог
фінансової стійкості страхової компанії.
Управління фінансами страхової компанії як функціональна система має своє
цільове призначення, внутрішню місію, яка полягає у забезпеченні
фінансовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності, розвитку
страхового бізнесу. Процес формування системи управління фінансами
страхової компанії визначається низкою умов.
Як напрямок діяльності фінансовий менеджмент страхової компанії
представляє собою діяльність, яка охоплює питання, пов’язані з страховими
ринками, його фінансовими ризиками, прибутковістю та
ефективністю використання окремих видів страхових продуктів та послуг. Він
включає управлінську діяльність, пов'язану з: визначенням потреб у
фінансових ресурсах, виявленням всіх альтернативних джерел фінансування
та їх оцінкою; практичним одержанням фінансових ресурсів та ефективним їх
використанням.
Як система управління фінансовий менеджмент містить: керовану підсистему
(об’єкти управління), керуючу підсистему (суб’єкт управління) та
інформаційне забезпечення (інформаційну базу). У якості керівної системи
фінансовий менеджмент являє собою сукупність підрозділів, на які покладено
функції управління фінансами страхової компанії. Так, фінансові служби – це
комплекс підрозділів, які за допомогою різноманітних управлінських форм
впливу забезпечують ефективне управління фінансами в страховій компанії.
До них належать: служби управління фінансами, бухгалтерія, аналітичні
служби, служби управління бізнес-аналізу, служби управління актуарних
розрахунків, служби планування, служби контролю тощо.
З точки зору фінансового менеджменту для оцінки ефективності системи
управління страхової компанії проводиться якісне оцінювання її діяльності
шляхом вивчення та аналізу чинників, а саме: страхових послуг компанії;
порівняльної характеристики з іншими страховиками; цінової політики,
страхових тарифів та умов укладення договорів автострахування; місця
компанії на ринку та її конкурентоспроможності.

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 3; 5]
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-

система

управління,

що

містить

керовану

підсистему

(об’єкти управління), керуючу підсистему (суб’єкт управління) та інформаційне
забезпечення (інформаційну базу) [5].
Зазначені підходи передбачають розгляд фінансового менеджменту
страхової компанії лише з певного ракурсу, тому вбачаємо за доцільне надати
власне визначення, що сформоване на основі системного підходу до сутності
фінансового

менеджменту

страхової

організації,

а

саме:

фінансовий

менеджмент страхової організації – це система управління, що містить
внутрішній налагоджений цілісний механізм, який приводить у дію систему і
дозволяє узгодити наявні фінансові ресурси з потребами, цілями та завданнями
страхової організації. У свою чергу, механізм фінансового менеджменту
страхової організації включає сукупність інструментів, важелів, принципів та
методів, за допомогою яких суб’єкти здійснюють вплив на об’єкти фінансового
менеджменту страхової організації для досягнення визначеної мети та
отримання максимум результату за прийнятного ризику. Складові зазначеного
механізму та системи фінансового менеджменту схематично зображено на
рисунку 1.
Механізм фінансового менеджменту страхової організації (ФМСО)
Мета ФМСО
Суб’єкти
ФМСО

Завдання ФМСО
Принципи
ФМСО

Інструменти ФМСО

Показники реалізації завдань

Напрями управлінської
діяльності ФМСО
Методи ФМСО

Об’єкти
ФМСО
Важелі ФМСО

Забезпечення ФМСО: нормативно-правове, кадрове, інформаційне, фінансове
тощо
Очікувані результати: фінансова стійкість, платоспроможність, безпечний
фінансовий стан, прибутковість страхової організації

Рисунок 1 – Складові система фінансового менеджменту страхової
організації
* Джерело: розроблено автором
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Мета фінансового менеджменту страхової компанії полягає у забезпеченні
конкурентоспроможності і фінансової стійкості страховика в поточному та
перспективному періоді, максимізації вартості страхової організації. Для
реалізації зазначеної мети фінансовий менеджмент у страхуванні має
сконцентруватися на наступних завданнях [3; 5; 8]:
- фінансове планування на основі прийнятої стратегії розвитку;
- формування та використання статутного капіталу відповідно до вимог
чинного страхового законодавства, розмір якого є достатнім для виконання
прийнятих страхових зобов’язань;
- встановлення вартості страхових послуг, адекватної ризикам та плановим
власним витратам компанії, що приймаються на страхування;
- формування й розміщення страхових резервів відповідно до чинного
страхового законодавства й додаткових вимог до поворотності та ліквідності;
- контроль за поточним станом платоспроможності компанії та його
відповідністю вимогам законодавства;
- контроль за досягненням ключових фінансових показників загалом та за
функціональними й лінійними підрозділами зокрема;
- своєчасна й повна сплата податків та зборів;
- формування обов’язкової та додаткової управлінської звітності, її
доведення до зацікавлених осіб тощо.
Слід зазначити, що напрями управлінської діяльності фінансового
менеджменту не обмежуються лише фінансовою діяльністю страхової
організації, як прийнято це сприймати. Поле завдань фінансового менеджера
стосується як фінансової діяльності безпосередньо, так і операційної та
інвестиційної діяльності страховика і включає управління доходами, витратами,
управління

прибутком,

капіталом,

інвестиціями,

управління

страховими

грошовими

потоками,

резервами,

управління

ризиками,

страховим

портфелем. Схематично це виглядає наступним чином (рис. 2):
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Операційна
діяльність
страхової
організації

управління страховим портфелем;
управління доходами;
управління прибутком;
управління страховими ризиками;

Фінансова
діяльність
страхової
організації

управління активами;
управління капіталом;
управління грошовими потоками;
управління доходами;
управління фінансовими ризиками;
управління страховими резервами;

Інвестиційна
діяльність
страхової
організації

управління інвестиційними активами;
управління грошовими потоками;
управління доходами;
управління фінансовими ризиками;

Рисунок 2 – Напрями управлінської діяльності у системі фінансового
менеджменту страхової організації
* Джерело: систематизовано автором на основі [2; 4; 6; 7; 8]

Реалізація завдань фінансового менеджменту має бути оцінена за
допомогою певних показників, що дозволятиме контролювати процес
досягнення мети та відхилення від неї. Агрегуючи зазначені вище завдання
фінансового менеджменту страхової організації у завдання в сфері операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності страховика, запропонуємо показники, які
дозволятимуть оцінити реалізацію поставлених завдань та ефективність
фінансового менеджменту страхової організації (таблиця 2).
Суб’єкти механізму фінансового менеджменту страхової організації
покликані забезпечити ефективне використання інструментарію та реалізувати
поставлені завдання. Суб’єктів фінансового менеджменту страхової організації
можна поділити на дві групи:
- перша – суб’єкти прямого впливу – фізичні особи, які здійснюють
безпосередній вплив на об’єкт управління та функціонують у межах конкретної
страхової компанії, зокрема, власники, засновники-акціонери, правління, рада
директорів, наглядова рада, фінансова дирекція, фінансовий відділ, плановоекономічний відділ, ревізійний відділ та бухгалтерія страхової компанії;
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- друга – суб’єкти опосередкованого впливу – юридичні та фізичні особи,
професійні учасники фінансового ринку, законодавчі та виконавчі органи
влади, наприклад, Національний банк, Державна податкова служба України,
державні фінансові органи, банки, інвестори.
Таблиця 2 – Показники оцінки реалізації завдань у системі фінансового
менеджменту страхової організації
Діяльність СО Страхова
Показники
(операційна)
діяльність
Завдання
Розширення
страхового поля
Проміжні показники

Результативні
показники

Мета

Інвестиційна
діяльність

Фінансова діяльність

Максимізація віддачі Збільшення
від інвестицій
фінансового
потенціалу
Обсяг
страхових Обсяг інвестицій.
Величина власного
премій/виплат.
Інвестиційний дохід. капіталу.
Величина страхових Чисельність напрямів Розмір
чистих
резервів.
інвестування
активів.
Кількість укладених
Доходи
від
договорів.
фінансової діяльності
Доходи від страхової
діяльності.
Рентабельність
Ефективність
Рентабельність
інвестиційних
власного капіталу.
страхових операцій.
Співвідношення
операцій.
Співвідношення
страхових премій і Рівень доходів від власного капіталу і
страхових резервів
інвестицій.
зобов’язань.
Максимізація вартості страхової організації

* Джерело: [3]

У своїй діяльності та для забезпечення результатів страхової компанії
суб’єкти прямого впливу мають опиратися на наступні принципи [3; 6; 7]:
- принцип стратегічності – формування перспектив розвитку діяльності
страхової організації;
- принцип оптимальності – забезпечення оптимальності структури джерел
фінансування страхової компанії та їх ефективного функціонування;
- принцип збалансованості – забезпечення відповідності обсягів залучених
фінансових ресурсів та сформованих активів страховика;
- принцип ефективності – ефективне використання фінансових ресурсів у
процесі господарської діяльності страхової компанії;
- принцип економічності – забезпечення мінімізації витрат щодо
формування фінансових ресурсів та фінансування діяльності страховика з
різних джерел.
133

До об’єктів фінансового менеджменту страхової компанії доцільно
віднести фінансові ресурси, фінансові відносини, активи, капітал, зобов’язання,
грошові потоки, доходи, прибуток, інвестиції, ризики, резерви, страховий
портфель, страхові тарифи, ціна послуг страхової організації тощо.
Вплив суб’єктів на об’єкти фінансового менеджменту страхової організації
здійснюється за допомогою конкретних фінансових важелів, які умовно можна
розділити на загальні та спеціальні, а також фінансових методів. Серед
загальних страхові організації використовують як фінансові важелі податки,
кредити, дивіденди, санкції, орендну плату, валютний курс. Спеціальними
фінансовими важелями є страховий платіж, страхове відшкодування, страховий
тариф, ціна страхової послуги тощо [6].
Методи фінансового менеджменту передбачують способи впливу суб’єктів
на фінансовий стан страхової організації і можуть включати прогнозування,
планування,

інвестування,

контроль,

оподаткування,

кредитування,

фондування, резервування, методи управління фінансовим ризиком, зокрема,
методи оцінки ризику, уникнення ризику, зниження ризику, прийняття та
передачі ризику тощо [4].
Висновки. Таким чином, фінансовий менеджмент страхової організації
охоплює загальні завдання, функції, інструменти та методи, якими керуються
при управлінні фінансами підприємства та установи, але також включає
специфічний, притаманний лише страховим організаціям інструментарій.
Використання

інструментарію

фінансового

менеджменту

дозволить

забезпечити ефективне формування і використання ресурсів у страховій,
інвестиційній та фінансовій діяльності як в короткостроковому періоді, так і під
час досягнення стратегічних цілей страхової компанії: розширення страхового
поля, забезпечення збалансованості страхового портфеля, підвищення якості
страхових продуктів та ін. Формування системи управління фінансами
страхових компаній дасть змогу приймати ефективні стратегічні фінансові
рішення з позиції комплексного взаємовпливу зовнішнього ринкового і
внутрішньоорганізаційного середовища компанії.
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Владислава Цівак
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ Й МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ
БОРГОМ
У статті проаналізовано сучасний стан державного боргу України та
майбутні прогнози його збільшення. Відображено основні засади та засади
упраління державним боргом та механізм його формування. В ході
дослідження було виявлено низку проблем у сфері боргового менеджменту.
Виходячи з цього було запропоновано концептуальні заходи щодо управління
державним боргом України.
Ключові слова: державний борг, зовнішній державний борг, внутрішній
державний борг, механізм управління державним боргом, система управління
державним боргом, обслуговування державного боргу.
Управління державним боргом та його обслуговування є одним із
пріоритетних завдань фінансової політики держави та важливою умовою
стабільності її фінансової системи. Питання управління та обслуговування
державного боргу є особливо важливим у контексті тих економічних
труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. Розв’язання
проблеми обслуговування державного боргу є одним із ключових факторів
економічної стабільності в країні. Від характеру врегулювання боргової
проблеми

значною

мірою

залежить

бюджетна

дієздатність

держави,

стабільність її національної валюти, а відтак – фінансова підтримка
міжнародних фінансових організацій. Необхідність розв’язання цих питань
потребує

пошуку

шляхів

вдосконалення

механізму

управління

та

обслуговування державного боргу в Україні [9,56].
Серед науковців, які досліджували проблеми державного боргу, механізм
його управління та шляхи його покращення є зарубіжні та вітчизняні вчені,
зокрема: С.Я. Боринця, Т.П. Вахненко, C.Л. Лондара, В.М. Федосова,
136

В. Д. Базилевича, С.І. Юрія, Дж. М. Кейнса, К. О. Макконнелла, С. Брю,
І. Ю. Кондрата, О. В. Пасько, Р. Масгрейва, Дж. Бюкенена, К.М. Рейнхарта,
К. Рогоффа, О.П. Макара, В.Ю. Дудченко, Є.О. Павловська, Я.С. Палешко, ,
О.Д. Василик, Є.Р. Гавриленка, А.С. Гальчинського, О.В. Рожко. Наприклад,
Базилевич В. Д. тлумачить державний борг як нагромаджену урядом суму
запозичень для фінансування дефіцитів державних бюджетів управління.
Головачов Д.Г. розглядає державним борг як формування одного з напрямів
економічної політики держави, пов'язаної з її діяльністю як позичальника.
Українські економісти С. І. Юрій і В. М. Федосов, перші ґрунтовно дослідили
проблему державного боргу. Вони вважали, що надмірний державний борг
опосередковано сповільнює економічне зростання країни і перекладає тягар
оподаткування на майбутнє, оскільки за наявності початкового боргу, більшого
за нульове значення, рівень заборгованості зростає, як відомо, на суму
відсоткових виплат. Також питанням вивчення проблем управління державним
боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський, К.М. Данелюк,
В.М.

Крикунова,

Г.В.

Кучер,

Л.М.

Під’яблонська,

А.З.

Селезньов,

Н.Б. Ярошевичта інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними.
Метою наукового дослідження є формування ефективної системи
управління державного боргу, його аналіз сучасного стану та рівня
ефективності управління ним в сучасних умовах.
Проблема державного боргу постала перед економікою починаючи зі
становлення її незалежності. Протягом всього періоду функціонування
української

економічної

системи

розмір

державного

та

гарантованого

державою боргу варіювався, однак ніколи не досягав нульових значень. Процес
формування державного боргу є динамічним, статистичні дані постійно
оновлюються, що зумовлює потребу їх постійного аналізу.
Державний борг – це сукупність усіх боргових зобов'язань держави перед
своїми кредиторами. Розмір державного боргу, його динаміка і структура,
темпи їх росту є показниками фінансового стану держави та ефективності
державної боргової політики. Тому визначення основних пріоритетів державної
боргової політики, зокрема щодо пропорцій і порядку здійснення зовнішніх та
внутрішніх запозичень, є необхідним і актуальним.
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Державні запозичення є важливим засобом прискорення економічного
зростання, джерелом пом’якшення наслідків впливу негативних зовнішніх
чинників

та

здійснення

результативних

інвестицій.

Однак

непомірне

накопичення державного боргу може призвести до боргової кризи та бути
причиною загострення проблем платоспроможності країни.
Склад державного боргу розглядають з позиції критеріїв кредитора та
строків погашення. За критерієм кредитора розрізняють внутрішню складову
державного боргу - заборгованість держави перед своїми громадянами та
юридичними

особами

та

зовнішню

складову-

заборгованість

держави

іноземним кредиторам. Відповідно до строків погашення виділяють поточний
державний борг, який складається з платежів по зобов’язаннях, які необхідно
погасити у звітному періоді, а також капітальний державний борг- це
сукупність боргових зобов’язань держави на певну дату.
Державний внутрішній борг - заборгованість держави домогосподарствам і
фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
До складу державного внутрішнього боргу України входять позики уряду і
позики, здійснені за безумовної гарантії уряду для забезпечення фінансування
загальнодержавних потреб. Державний внутрішній борг України складається із
заборгованості минулих років та заборгованості, що виникає знову за
борговими зобов’язаннями уряду [1].
Державний зовнішній борг - це боргові зобов’язання держави перед
нерезидентами щодо повернення позичених коштів (основна сума боргу) та
відсотків за ними. Іноземні запозичення дають змогу країні інвестувати і
споживати більше, ніж виробляє національна економіка. За продуктивного
використання таких запозичень, як інвестиції, країна може прискорити своє
економічне зростання. І навпаки, нераціональне їх використання загострює
проблему повернення боргів [1].
Управління державним боргом в Україні здійснюється при взаємодії та
співпраці Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,
Національного банку України та Державного казначейства України, які,
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відповідно до покладених функцій та повноважень несуть відповідальність за
розробку та реалізацію ефективної боргової стратегії держави, мета якої —
забезпечення фінансової стабільності та боргової стійкості країни. Право на
здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про Державний
бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України за
дорученням Кабінету Міністрів України [12, с. 387].
Відобразимо структуру державного боргу та гарантованого державою
боргу України за досліджувані роки, щоб чітко бачити тенденцію зростання або
спаду державного боргу та його зміни.
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Рисунок 1- Динаміка державного та гарантованого державою боргу
України за 2015-2020 роки, млрд. грн.
Проаналізувавши рисунок 1 можемо зробити висновок, що впродовж
2015-2020 років гарантований державою борг постійно зростав, але в 2019 році
виник помітний спад, така ж сама тенденція і з державним боргом України.
Загальна сума боргу за досліджуваний період зросла на 979,75 млрд. грн.
Тенденція зростання частки гарантованого державою боргу вплинула на
зниження рівня боргової безпеки країни.
Починаючи від проголошення незалежності України та до сьогодення
державний борг поступово зростає. Це спричинено низкою факторів, таких як:
139

- дефіцит державного бюджету;
- велика залежність від імпорту енергоресурсів;
- недіюче використання залучених кредитних коштів та відсутність дієвого
контролю за цим процесом;
- поганим інвестиційним кліматом.
Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим
борговим навантаженням, яке є одним із найсерйозніших факторів гальмування
розвитку

економіки

країни.

Основними

причинами

зростання

обсягу

державного боргу в аналізованому періоді стали наступні:
- політична та соціально-економічна кризи, анексія АР Крим та військовий
конфлікт на сході країни;
- руйнування інфраструктури та великої частини промислових об’єктів на
тимчасово окупованій території країни;
- необхідність державної підтримки державних підприємств та банків,
малого та середнього бізнесу в країні;
- фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного
бюджету, зростання якого обумовлене збільшенням видатків на обслуговування
державного боргу, тощо [4, с. 25].
Аналізуючи стан державного боргу, ми виокремили наступні проблеми
управління державним боргом:
- постійне зростання державного боргу;
- перевага зовнішньої заборгованості у структурі державного боргу;
- значна заборгованість перед міжнародними організаціями та іноземними
суб’єктами правління;
- відсутність дієвого законодавста щодо управління державним боргом;
- недостатній розвиток внутрішнього ринку цінних паперів.
Для вдосконалення управління державним боргом та вирішення цих
проблем

використовують

різні

методи.

Одним

із

найпоширеніших

є

рефінансування державного боргу, тобто це погашення основної заборгованості
й відсотків за рахунок коштів, отриманих від розміщення нових позик.
140

Для успішного застосування механізму рефінансування необхідна висока
фінансова репутація країни-позичальника. На міжнародному фінансовому
ринку репутація позичальників виражається в рейтингах, що присвоюються
відповідній країні спеціальними агентствами згідно з міжнародними правилами
рейтингування [14, с.712].
Отже, ефективне управління державним боргом та його обслуговування є
одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою
стабільності її фінансової системи. Воно дозволяє уникнути кризових боргових
ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету, сприяє
забезпеченню

стабілізації

соціально-економічної

ситуації

та

розвитку

економіки України.
Список використаних джерел:
1.

Бюджетний

кодекс

України.

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2.

Бондарук Т. Г. Державний борг України та видатки бюджету на

його обслуговування. 2018. № 1. С. 30–39.
3.

Боргова політика України: стан, проблеми та перспективи. URL:

http://www.niss.gov.ua/Table/Tbl171104/index.htm
4.

Задорожний В.П. Удосконалення механізму управління державним

боргом України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №23. С. 23-26.
5.

Каменська

В.П.

Напрями

оптимізації

системи

управління

державним боргом України. Перспективні напрямки наукової думки. 2016. №3.
С. 52-56.
6.

Короленко С.М. Аналіз сутності та стану державного боргу.

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2016.
№.14. С.131-137.
7.

Лисяк Л.В. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній

та податковій політиці України. 2016. №3. С. 16-26.
8.

Лондар Л.П. Оцінка стану державного боргу та ключові напрями

підвищення рівня боргової безпеки України. 2016. №69. С.15
141

9.

Макар О. П. Світовий досвід управління державним боргом та

перспективи його застосування в Україні. 2017. № 10. С. 54-57.
10.

Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua

11.

Присяжнюк О. О. Особливості управління та обслуговування

державного боргу України. 2016. № 2. С. 209 – 211
12.

Сальникова Т. В. Державний борг України: оцінка та напрями

підвищення ефективності управління. 2017. №33(1). С.385-394.
13.

Чугунов І. Я. Фінансова політика України в умовах глобалізації

економіки. 2016. № 5. С. 5–18.
14.

Шелест О. Л. Державний борг України: механізм управління та

обслуговування. 2017. № 8. С. 710-715.
15.

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A.

(2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of
Sustainable Development, 10 (1), 42–52. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p42.
УДК 342:351
Лілія Чайкун
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ
ФІНАНСАМИ
Розглянуто найпоширеніші особливості організації та управління державними
фінансами, виділено недоліки цих самих особливостей та запропоновано шляхи
вдосконалення даної системи.
Ключові слова: держава, фінанси, управління державними фінансами,
фінансовий механізм, фінансове планування, фінансове прогнозування.
Постановка проблеми. Управління фінансами ґрунтується на знаннях
економічних законів розвитку суспільства, закономірностей розподілу валового
внутрішнього продукту між державою та суб'єктами господарської діяльності,
державою і населенням, між галузями економіки і територіями. Воно
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здійснюється через фінансовий механізм, котрий є системою взаємопов'язаних
елементів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив у цілому на
господарську і зокрема фінансову діяльність на всіх рівнях економічної
системи. Виходячи з цього, зрозуміло, що це питання є досить важливим та
потребує обговорень та розгляду детальніше.
Виклад основного матеріалу. Управління державними фінансами — це
сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і
використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів,
що знаходяться в розпорядженні державних органів управління.
Наукове підґрунтя управління державними фінансами заклали такі відомі
науковці: Ж. Боден, В. Геєць, М. Звєряков, Й. Зонненфельс, Д. Карафа,
Н.Макіавеллі, Р. Майсгрейв, К. Рау, Л. фон Секендорф, О. Чернявський,
І.Чугунов, В. Федосов, С. Юрій, І. Янжул та ін. Подальшого розвитку цей
напрямок набув у працях Л. Алексеєнко, В. Андрущенка, В. Базилевича,
О.Барановського, В. Баранової, З. Варналія, О. Василика, І. Волохової,
В.Дем’янишина, І. Запатріної, С. Злупка, С. Лондаря, І. Лук’яненко, І. Луніної,
І.Лютого, О. Кириленко, М. Крупки, В. Опаріна та інших.
Метою статті є дослідження особливостей організації та управління
державними фінансами, для забезпечення фінансової стійкості держави та
розвитку суспільних інститутів, досягнення соціальної справедливості й
загального добробуту, підвищення якості суспільних благ і послуг.
Управління фінансами включає об'єкт і суб'єкт. Об'єктом управління є
централізовані й децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що створюються
і використовуються в усіх ланках державних фінансів.
Суб'єкт управління — це фінансовий апарат, що зосереджується у
фінансових службах міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і організацій,
апараті

Міністерства

Державній

податковій

фінансів

України,

місцевих

фінансових

адміністрації України, Державному

органах,

казначействі

України, Державній контрольно-ревізійній службі України, інших фінансових
інститутах. Усі зазначені підрозділи фінансового апарату мають свої функції і
сферу впливу на фінансові відносини в державі.
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Суб'єкт управління фінансами впливає на об'єкт через фінансовий
механізм. Основними формами цього впливу є фінансове планування і
прогнозування, фінансове регулювання, стимулювання, фінансовий облік і
контроль. Форми, як і методи впливу, здійснюються при використанні певних
фінансових інструментів, до яких належать фінансові норми, фінансові ліміти,
стимули, санкції тощо [1, c. 480].
Для здійснення цілеспрямованого впливу на окремі процеси фінансово господарської діяльності уповноважені суб’єкти управління державними
фінансами можуть використовувати набір комплементарних методів, тобто
управлінські технології, до яких відносять: бенчмаркінг, реінжиніринг,
фінансову логістику, аутсорсинг, краудсорсинг, SMART-управління та ін.
Вибір технології залежить від поставлених поточних завдань. Наприклад, якщо
це формування конкретних, вимірювальних, реалістичних, релевантних і
обмежених у часі цілей – застосують SMART-управління, а в разі залучення
громадськості

до

визначення

фінансування–краудсорсинг.

пріоритетних

Імплементації

напрямків
найкращого

бюджетного
світового

інструментарію у вітчизняну практику управління державними фінансами
сприяє бенчмаркінг, а використання технології «фінансова логістика» дасть
змогу оптимізувати фінансові потоки державного бюджету, державних
позабюджетних фондів грошових коштів і фондів грошових коштів суб’єктів
господарювання державного сектора економіки.
Центральне місце в управлінні фінансами посідає фінансове планування й
прогнозування. У процесі планування й прогнозування проводиться оцінка
стану фінансів у державі, в підприємницьких структурах, в установі чи
організації, виявляються можливості щодо збільшення фінансових ресурсів,
їхнього ефективнішого використання, скорочення непродуктивних витрат.
В умовах становлення ринкової економіки фінансове прогнозування
передбачає застосування більшого переліку прийомів і методів. Це насамперед
вільні ціни, попит і пропозиція, ринок капіталів, конкуренція тощо. Отже, слід
ураховувати особливості ринку — швидку зміну кон'юнктури, можливості
додаткового перерозподілу ресурсів через комерційні банки, фондові біржі,
акціонерні товариства й компанії.
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Фінансове регулювання як елемент управління фінансами застосовується
для підтримання оптимальної структури виробництва і розподілу. Воно полягає
у використанні різноманітних інструментів впливу. Це податки, дотації, різні
виплати, за допомогою яких держава досягає поставлених цілей і усуває ті
проблеми функціонування фінансів, котрі не можуть бути вирішені лише за
допомогою ринкових механізмів [2, c. 94-102].
Система управління державними фінансами опікується питаннями:
1). Ефективності використання бюджетних коштів.
2).Розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування,
програмно-цільового методу.
3). Удосконалення роботи центральних органів виконавчої влади,
посилення діалогу та співробітництва КМУ з ВР України, громадськістю та
суб'єктами господарювання.
4). Поглиблення діалогу між державою та громадськістю шляхом
спрощення доступу громадян до інформації з питань бюджету.
5). Посилення відповідальності держави перед бізнесом в рамках реалізації
державної

податкової

політики

у

частині

забезпечення

своєчасного

відшкодування податку на додану вартість.
6). Запровадження системи зовнішнього незалежного аудиту бюджетних
доходів згідно з міжнародними стандартами.
7). Оптимізації функцій контролюючих органів.
8). Використання такого інструменту стимулювання господарської
діяльності для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
на зовнішньому і внутрішньому ринку як надання державної допомоги.
9). Створення дієвої системи регулювання надання державної допомоги
суб'єктам господарювання, моніторингу та контролю за її наданням.
10). Розвитку та удосконалення системи державних закупівель, насамперед
через приведення законодавства у цій сфері у відповідність з міжнародними
стандартами.
11). Визначення переліку квазіфіскальних операцій та органів влади
(управління), відповідальних за проведення оцінки можливого впливу таких
операцій на показники бюджету під час оцінки його дефіциту.
12). Посилення боротьби з корупцією у державному секторі.
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Зацікавленими сторонами є держава в особі органів державної влади,
зокрема Рахункової палати, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Міндоходів,
Мінекономрозвитку, Мін’юсту, суб’єкти господарювання та громадськість.
Управління державними фінансами як система орієнтується на такі
найважливіші принципи:
1). Врахування досвіду минулого й екстраполяція його на майбутнє.
2). Врахування тенденцій розвитку системи і можливих змін внутрішніх і
зовнішніх факторів.
3). Врахування стратегічних цілей і перспектив.
4). Чітка постановка поточних завдань.
5). Контроль за виконанням прийнятих рішень.
Цілісного характеру методології управління державними фінансами
надають не тільки принципи а й механізми, які можна розглянути на рис 1.
Механізм управління державними фінансами

Функції

Планування

Важелі: санкції, заохочення

Методи

Балансовий, індикативного планування, варіантів (написання
сценаріїв), прогнозування (сукупність способів та прийомів
екстраполяції
(ковзної
середньої,
експоненційного
згладжування,
найменших
квадратів),
моделювання,
експертних оцінок, часових рядів та ін), програмно-цільовий,
нормативний,
статистичний,
розрахунково-аналітичний,
факторний, цільовий, оптимізації планових рішень, ресурсний,
метод коефіцієнтів та ін.

Організація

Інструктування, нормування,
погодження та ін.

Мотивація

Командно-адміністративні (примус), соціально-психологічні
(партисипативність, грейдування та ін.), економічні (виплата
винагороди, компенсація витрат, страхування та ін.)

Контроль

адміністрування,

припис,

Спеціальні методи: документальні (формальна перевірка,
вибіркова перевірка, суцільна перевірка, порівняння, логічне
узагальнення, юридична оцінка та ін.) і фактичні
(інвентаризація, експертна оцінка, зустрічні звірки та ін.)

Рисунок 1 – Механізм управління державними фінансами [3, c. 151–162].
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Система управління державними фінансами опікується питаннями:
Ефективності

використання

бюджетних

коштів;

розвитку

системи

середньострокового бюджетного прогнозування, програмно-цільового методу;
удосконалення роботи центральних органів виконавчої влади, посилення
діалогу та співробітництва КМУ з ВР України, громадськістю та суб'єктами
господарювання; поглиблення діалогу між державою та громадськістю шляхом
спрощення доступу громадян до інформації з питань бюджету; посилення
відповідальності держави перед бізнесом в рамках реалізації державної
податкової політики у частині забезпечення своєчасного відшкодування
податку на додану вартість; запровадження системи зовнішнього незалежного
аудиту бюджетних доходів згідно з міжнародними стандартами; оптимізації
функцій

контролюючих

стимулювання

органів;

використання

такого

інструменту

діяльності

для

підвищення

господарської

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств

на

зовнішньому

і

внутрішньому ринку як надання державної допомоги; створення дієвої системи
регулювання

надання

державної

допомоги

суб'єктам

господарювання,

моніторингу та контролю за її наданням; розвитку та удосконалення системи
державних закупівель, насамперед через приведення законодавства у цій сфері
у

відповідність

з

міжнародними

стандартами;

визначення

переліку

квазіфіскальних операцій та органів влади (управління), відповідальних за
проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету
під час оцінки його дефіциту, посилення боротьби з корупцією у державному
секторі [4, c. 102].
Висновки. У статті розкрились та дослідились основні особливості
організації та управління державними фінансами, які призначені для
забезпечення фінансової стійкості держави та розвитку суспільних інститутів,
досягнення соціальної справедливості й загального добробуту, підвищення
якості суспільних благ і послуг.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджено стан майнового страхування в Україні. Проаналізовано
структуру майнового страхування. Визначено основні проблеми майнового
страхування на сучасному етапі. Окреслено основні перспективи розвитку
страхування майна в Україні.
Ключoвi слoва: страхування, майнове страхування, страхові виплати,
страховий ринок, майно.
Майнове

страхування

є

найширшою

галуззю

страхового

ринку,

включаючи цілий комплекс видів страхування (вантажів, усіх видів транспорту,
майна юридичних та фізичних осіб, заставного майна тощо). Об’єднано ці
підвиди в одну галузь через спільність об’єктів страхування, на які спрямовано
захист, це – майно і майнові права страхувальників. Страхування майна
сьогодні становить найзначніший сегмент страхового ринку: його частка вже
перевищила 70 %.
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В державах з розвинутою ринковою економікою майнове страхування
займає стратегічну позицію, яка визначається тим, що воно надає гарантії
поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних
природних, техногенних та інших явищ, позитивно впливає на зміцнення
фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет від видатків на
відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але й є одним з
найстабільніших джерел довгострокових інвестицій. У державах з неринковою
системою господарювання, до якої належала наша країна, майнове страхування
відіграє додаткову роль, оскільки відшкодування збитків головним чи-ном
здійснюється державою шляхом виділення бюджетних коштів для ліквідації
наслідків стихійного лиха і на інші аналогічні цілі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості страхування
майна вивчали такі відомі вчені як: Базилевич В.Д., Барновський О.І, Осадець
С.С., Плиса В.Й. та інші, однак відповідне питання в сучасних умовах
потребує подальшого вивчення та дослідження.
Метoю данoгo дoслiдження є дослідження ринку майнового страхування
в Україні, визначення його особливостей та перспективи розвитку в
майбутньому.
Виклад основного матеріалу. Майнове страхування – це галузь
страхування, в якій об'єктом страхових відносин є майнові інтереси, що не
суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням i
розпорядженням майном юридичних або фізичних осіб, які здійснюються на
підставі добровільно укладеного договору між страховиком i страхувальником
[1].
Об’єктом страхування майна є майнові інтереси, що пов’язані з
володінням, користуванням та розпорядженням майном [4]. Страховий захист
осягає лише ті майнові інтереси, які зумовлені необхідністю збереження майна
через можливість його пошкодження, затоплення, знищення, крадіжки у
результаті настання непередбачуваних випадків та інших негативних подій, а
не отриманням якихось вигод чи переваг, пов’язаних із володінням,
користуванням чи розпорядженням цим майном.
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Страхування майна в Україні здійснюється в добровільній і обов’язковій
формах. Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в
добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується
в обов’язковій формі. Насамперед це стосується тих об’єктів, які мають високу
вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки окремих суб’єктів
господарювання, але й національні інтереси.
Згідно зі ст. 10 Закону України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ «Про
підприємства в Україні» майном підприємства є основні фонди та оборотні
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі підприємства. Тобто під терміном «майно» слід розуміти будівлі,
споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріали,
товари та інші матеріальні цінності [4].
Під майном громадян розуміються предмети домашньої обстановки,
ужитку і споживання, використовувані в особистому господарстві і призначені
для задоволення побутових і культурних потреб сім'ї по праву особистої
власності.

Об'єктом майнового страхування громадян не можуть бути

документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, колекції, унікальні і
антикварні предмети, вироби з дорогоцінних металів, каменів, предмети
релігійного культу і т.п.
Майно вважається застрахованим по постійному місцю проживання: у
всіх житлових і підсобних приміщеннях, а також на присадибній ділянці за
адресою, вказаною в страховому свідоцтві. У зв'язку із зміною місця
проживання майно вважається застрахованим по новому місцю проживання
страхувальника (без переоформлення страхового свідоцтва) до кінця терміну,
передбаченого договором. Для цього оформляється додаткова угода, так званий
алдендум, в якому указуються змінені умови страхування [5, с. 831].
Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні й
(або) фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника, ця
галузь страхування охоплює дві підгалузі:
1. Страхування майна юридичних осіб (виробничого майна): нерухоме
майно; обладнання; устаткування; транспортні засоби; вантажі; інструменти;
інше майно підприємств.
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2. Страхування майна фізичних осіб (особистого майна): будівлі та
квартири громадян; домашні тварини; транспорт; домашнє майно та майно на
садибі; інше майно [2].
Відокремлюють восновному наступні види стра-хування майна громадян:
1.

Страхування будівель та домашнього майна: житлові, садові й дачні

будинки, меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, електроприлади, килимові
вироби, одяг, білизна, взуття, вироби з дорогоцінних металів, предмети
домашнього господарства та вжитку, господарський та спортивний інвентар,
книги, предмети образотворчого мистецтва тощо). У перспективі очікується
посилення інтересу споживачів страхо-вих послуг і до страхування квартир,
особливо їх устаткуванню, ремонту. Це пов’язано з так званим «ремонтним
бумом», який останнім часом охопив українців: ремонтні і обробні роботи
стають все більш складними і витратними, тому природно, що власник житла
хоче гарантувати, що вкладені засоби не підуть прахом через те, що його сусіди
зверху забудуть закрити кран;
2.

Страхування тварин: вид майнового страхування, який забезпечує

страховий захист власникам на випадок загибелі або вимушеного забою тварин.
На даний момент часу цей вид страхування не набув належного розвитку на
вітчизняному страховому ринку. Але бажання власників тварин заручитися
захистом на випадок можливих втрат, відкриває широкі можливості для
страхових компаній. При цьому даний вид майнового страхування громадян
несе в собі досить високий ризик, адже кожний вид тварин потребує різного
обсягу страхової відповідальності;
3.

Страхування

автотранспортних

засобів:

страхування

автотранспортних засобів розглядають в двох аспектах, а саме як різновид
обов’язкового (обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, «зелена картка») та відповідно
добровільного

страхування

(КАСКО,

добровільне

страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів)
[3, с. 22].
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Питання

про

виплату

страхового

відшкодування

вирішується

страховиком у міру надходження документів слідчими органами. Проте при
поверненні

потерпілому

викрадених

речей

або

хоч

би

частковому

відшкодуванні збитку винним ця частина коштів повинна бути повернена
страховикові.
З подій страхування домашнього майна виключаються знищення і
пошкодження в результаті аварії опалювальної системи, водопровідної і
каналізаційної мереж унаслідок дії низьких температур (морозів); знищення і
пошкодження радіо- і електроприладів (окрім телевізорів) в результаті їх
спалаху незалежно від причини, якщо ця подія не викликала пожежі, тобто
розповсюдження вогню в приміщенні і знищення або пошкодження інших
предметів.
Ринок страхування нерухомого майна громадян знаходиться в даний час
на підйомі, свою позитивну роль в цьому зіграло у тому числі і введення майже
два роки тому обов'язкового автострахування. У громадській думці поступово
складається уявлення про необхідність страхування як однієї з форм захисту від
всіляких неприємностей.
B добровільному страхуванні майна на даний момент найбільш актуально
страхування заміської нерухомості – котеджів, дачних будинків. У перспективі
очікується посилення інтересу споживачів страхових послуг і до страхування
квартир, особливо їх обробки. Це пов’язано з так званим “ремонтним бумом”,
який останнім часом охопив українців: ремонтні і обробні роботи стають все
більш складними і витратними, тому природно, що власник житла хоче
гарантувати, що вкладені засоби не підуть прахом через те, що його сусіди
зверху забудуть закрити кран.
Серед основних причин, які перешкоджають розвитку страхування майна
громадян в Україні, можна виокремити наступні: проблема забезпечення
фінансової надійності та ліквідності активів вітчизняними страховими
компаніями; недосконалий механізм захисту прав страхувальників; низькій
рівень страхової культури населення, що всвою чергу породжує недовіру
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населення до страхових компаній; мала чисельність кваліфікованих спеціалістів
у сфері страхування; низький рівень доходів верст населення нашої країни;
недосконалість

існуючої

нормативно-правової

бази;

низька

якість

пропонованих страхових продуктів та послуг; нехтування інтересів населення
при здійсненні страхування майна; не відбувається впровадження різних
інноваційних кроків у страховому сегменті національної економіки на відміну
від розвинутих країн світу та інше [1].
Отже,

перспективи

розвитку

майнового

страхування

вимагають

докорінних змін:
- підготовка та забезпечення кадрами учасників страхового ринку:
збільшення чисельності працюючих на ринку страхування спеціалістів,
залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (сюрвеєрів, актуаріїв,
брокерів, аварійних комісарів, аджастерів).
- з метою пропагування й розвитку добровільного страхування доцільним
є розширення можливості використання страхових послуг різними верствами
населення, зокрема малозабезпеченими громадянами;
- на законодавчому рівні необхідно врегулювати питання щодо
розширення способів реалізації страхових послуг, включаючи електронні
продажі страхових послуг за окремими видами страхування;
- з метою усунення причин можливості низької якості страхових послуг є
потреба насамперед у розробці та затвердженні Національним банком,
Уповноваженим органом та Фондом державного майна України національного
стандарту визначення ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та
вартості майна з метою страхування;
- підвищення ефективності страхової діяльності можливе лише шляхом
проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання
страхового ринку в Україні.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ
У статті розглянуто структуру та актуальні проблеми банківської системи
України в умовах реформування й інтеграції у світовий фінансовий простір.
Доведено, що забезпечення фінансової безпеки банківської системи виступає
одним із ключових компонентів національної безпеки держави.
Ключові слова: банківський сектор, фінансова безпека, концепція фінансової
безпеки, банки, фінансова стійкість, фінансова система.
Постановка проблеми. Економічна та політична ситуація, що склалися в
Україні, суттєво впливає на ефективне функціонування економіки країни,
рівень розвитку якої значною мірою визначається рівнем розвитку вітчизняної
банківської системи та її стану.
Банківська система – це вкрай важлива система будь-якої держави та одна
з найважливіших складових частин сучасної ринкової економіки, від
стабільного та динамічного функціонування якої залежить не лише розвиток
сфери банківських послуг, а й соціальний та економічний розвиток держави.
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Процеси, які спостерігаються у вітчизняній банківській системі на сучасному
етапі її розвитку, а саме погіршення ліквідності та фінансової стійкості банків,
скорочення їхньої ресурсної бази та посилення конкуренції, загострюють
актуальність питання забезпечення фінансової безпеки банків, а тим самим
банківської системи загалом, в умовах зростаючої відкритості економіки
держави і послідовної її інтеграції у світове господарство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структура та проблематику
оцінювання

та

забезпечення

фінансової

безпеки

банківської

системи

досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні науковці та фахівці, такі як
О.І. Барановський, М.Р. Барилюк [2], О.Б. Васильчишин, І.В. Гнидюк [3],
С.В. Добринь, І.Б. Убілава, О.П. Кириленко, Ю.В. Ніколаєнко, О.В. Стащук,
І. Шумпетер, О.А. Сергієнко, Д.В. Шиян, І.М. Чуйко та багато інших. Проте,
незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених фінансовій
безпеці банківської системи, не досить уваги приділено питанню структури
фінансової безпеки та ідентифікації загроз, що впливають на функціонування
банківських установ.
Постановка завдання. Головною метою дослідження є визначення
фінансової безпеки банківського сектору України, його структури та
виокремлення чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, які
впливають на фінансову безпеку банківської системи.
Виклад основного матеріалу. Відомий науковець І.О. Бланк у своїх
працях вважав, що фінансова безпека суб’єкта господарювання, це не що інше,
як кількісно і якісно детермінований рівень його фінансового стану, який
забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і
внутрішнього характеру, параметри яких визначаються на основі його
фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки
його сталого розвитку в поточному й перспективному періоді. Трактування
фінансової безпеки як рівня фінансового стану, не повною мірою формулює
сутнісну та методологічну складову даної дефініції, що надто звужує, на
перший погляд, найбільш розширене трактування.
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Фінансову безпеку визначають і як певний стан фінансової стабільності, в
якому повинен бути суб’єкт господарювання для реалізації своєї стратегії, який
характеризується

можливістю

підприємства

протистояти

зовнішнім

і

внутрішнім загрозам. Якщо розглядати фінансову безпеку лише як один із
станів фінансової стабільності, то це суперечить самій сутності поняття
«фінансової стабільності», тобто ми вважаємо, що саме фінансова стабільність
сигналізує про те, що суб’єкт господарювання знаходиться у стані фінансової
безпеки, а не навпаки. Виходячи із цього, фінансова складова у безпеці є
найважливішою, оскільки фінансова стабільність свідчить про забезпеченість
банку, як суб’єкта господарювання власними фінансовими ресурсами.
Барилюк М.-М.Р. під фінансовою безпекою банківського сектору розуміє
такий динамічний стан банку за якого його фінансово-економічна діяльність
захищена від можливостей реалізації зовнішніх і внутрішніх загроз з
орієнтацією на задоволення інтересів учасників банківського бізнесу [2, с.178].
Фінансову безпеку банку визначають і як динамічний стан, при якому
банк: юридично і технічно здатний виконувати та реально виконує властиві
йому функції; забезпечує стійкий захист життєво важливих соціальноекономічних інтересів громадян, суб’єктів господарювання, суспільства та
держави від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; володіє
потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання і має у своєму
розпорядженні механізми для реалізації цього потенціалу.
Інший український науковець Барановський І.О. сформулював підхід, за
якого фінансова безпека розглядається як сукупність умов, коли потенційно
небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи обставини
попереджені чи зведені до такого рівня, що вони не здатні завдати шкоди
встановленому порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню
його майна та інфраструктури і перешкодити досягненню банком статутних
цілей; стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його
фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [1, с. 47].
Ми погоджуємося з думкою про те, що фінансова безпека банку – це
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такий стан банку, банківської системи загалом, що характеризується здатністю
протистояти можливим зовнішнім і внутрішнім загрозам банківської діяльності
завдяки комплексу правових, організаційних та управлінських заходів для
забезпечення

нормального

дестабілізуючого

впливу

функціонування
навколишнього

й

розвитку

середовища

та

в

умовах

захищеності

фінансових інтересів зацікавлених сторін (власників, клієнтів, працівників,
керівництва, держави).
А, відповідно, основною метою фінансової безпеки банку є забезпечення
конкурентоспроможності як окремого банку, так і банківської системи загалом
на ринку банківських послуг і недопущення збитковості або втрати частини
прибутків унаслідок реалізації внутрішніх та зовнішніх загроз.
У

свою

чергу,

Побережний

С.М.

вважає,

що

ключовими

характеристиками фінансової безпеки банків є:
– забезпечення рівноважного і сталого фінансового стану банку;
– сприяння ефективній діяльності банку;
– можливість на ранніх стадіях визначити проблемні місця у діяльності
банку;
– нейтралізувати кризи і запобігати банкрутствам.
Ю.В. Ніколаєнко вважає, що державне регулювання та нагляд за
банківським сектором є важливим елементом забезпечення фінансової безпеки
банківської системи та фінансової системи країни в цілому. Україні необхідна
ефективна модель державного регулювання банківського сектору, заснована на
специфіці національних економічних умов та орієнтована на світові тенденції.
Пріоритетним напрямком удосконалення державного нагляду за банківською
діяльністю є його переорієнтація з констатації негативних тенденцій та
наявності кризових ситуацій у банківському секторі на їх попередження
[5, с.136].
За результатами огляду позицій багатьох дослідників, ми дійшли до
висновку, що найважливішою і найскладнішою є проблема забезпечення
фінансової складової у безпеці банківського сектору, тому що в стійкому
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фінансовому середовищі банк працює ефективно і у нього є достатньо коштів
для вирішення завдань щодо захисту інформації, охорони співробітників банку,
залучення в усі структури висококваліфікованих фахівців.
З іншого боку, фінансова складова – це результуюча всіх інших
складових банківської безпеки, а її високий рівень зумовлюється успішністю
дій за іншими складовими. Відтак, трактуємо фінансову безпеку банку як
детермінант економічно безпеки банківської системи.
Фінансову безпеку банківської системи в цілому та її окремих складових
варто розглядати у двох аспектах. По-перше, з точки зору фінансових наслідків
її діяльності для країни в цілому й окремих клієнтів і контрагентів. По-друге, з
точки зору недопущення та відвернення явних і потенційних загроз
фінансовому стану всієї банківської системи країни, НБУ та вітчизняним
комерційним банкам.
Таким чином, зміст фінансової безпеки банківської діяльності включає
забезпечення

організаційно-управлінських,

режимних,

технічних

та

профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав і інтересів
банківської установи, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності
активів, забезпечення повернення кредитів, збереження фінансових та
матеріальних цінностей. Звідси, процесом забезпечення фінансової безпеки
банку варто вважати сукупність певних заходів, спрямованих на запобігання
шкоди від негативних впливів на економічну безпеку банку. Власне
запобігання загрозам, не тільки від явних загроз для економічної безпеки банку,
а й потенційних загроз, є основою функціонування системи фінансової безпеки
банку.
Сьогодні банківські установи перебувають у пошуку нових методів
забезпечення власної стійкості. Усвідомлюючи місце та ролі банків у розвитку
національної

економіки

коефіцієнтів

достатності

центральні

банки

капіталу,

а

світу

комерційні

збільшують
банки,

значення
відповідно,

ускладнюють системи управління ризиками, підсилюють продуктову і
географічну диверсифікацію своїх продуктів і послуг.
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Світова практика показує, що банки починають довіряти власну безпеку
продаючи частину своєї системи управління ризиками іншим банкам,
створюють спеціальні резерви під оцінений ризик наданого кредиту,
підсилюють диференціацію своє діяльності, в тому числі за допомогою
переплетення банківського і страхового бізнесу, розширення інвестиційної
банківської діяльності, включаючи трастове управління.
Зауважимо також, що з точки зору методології ідентифікації фінансових
загроз банк є складною відкритою динамічною системою, що перебуває в
процесі постійного ресурсного обміну з зовнішнім середовищем. Васильчишин
О.Б. стверджує, що найважливішою вихідною передумовою формування
системи фінансової безпеки є саме ідентифікація. Він вважає, що від того,
наскільки точно і повно ідентифіковано склад загроз, оцінено рівень
інтенсивності їх прояву та можливого збитку, залежить ефективність побудови
всієї системи фінансової безпеки [4, с.75].
Оскільки загрози характерні різноманіттям прояву, з метою їх найбільш
змістовної ідентифікації при формуванні системи фінансової безпеки банку
необхідно здійснити їх класифікацію за якомога більшою кількістю ознак. У
науковій літературі представлені різні ознаки класифікації видів загроз для
фінансової безпеки суб’єкта господарювання.
Підвищенню рівня фінансової безпеки банківського сектору України
сприятиме вжиття низки заходів зі збільшення довгострокових вкладів
фізичних і юридичних осіб у вітчизняних комерційних банках. Для цього, на
наш погляд, доцільно законодавчо закріпити статус безвідкличних вкладів
фізичних осіб, запровадити державне стимулювання довгострокових вкладів
фізичних осіб за допомогою збільшення розміру гарантування відшкодування
за вкладами терміном понад 3 роки, а також залучити до банківського сектору
пенсійні накопичення громадян, що в підсумку дозволить підвищити
ліквідність

банківського

сектору,

збільшити

обсяг

довгострокового

кредитування реального сектору національної економіки, а відтак сприятиме
зростанню ВВП.
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На нашу думку, для підвищення фінансової безпеки споживачів
банківських послуг доцільно в структурі Національного банку України
створити спеціалізований підрозділ з розгляду звернень фізичних і юридичних
осіб – клієнтів комерційних банків. Персональний склад такого підрозділу
доцільно формувати на квотній основі НБУ, вповноважених державних органів
і банківського співтовариства з фахівців, які мають великий досвід розв’язання
фінансово-правових спорів, досудового їх розгляду.
Процес забезпечення фінансової безпеки банківського сектору економіки
України, на наш погляд, має включати такі етапи:
1. Інформаційний, який полягає у зборі даних про виклики, наявні і
потенційні загрози фінансовій безпеці банківського сектору та чинники, що їх
зумовлюють, та створення відповідної інформаційної бази.
2. Аналітичний, який полягає у систематизації та аналізі отриманої
інформації.
3. Моніторинговий під час якого, проходить моніторинг фактичних
параметрів функціонування банківського сектору.
4. Оцінювальний. Під час якого має відбуватись порівняння фактичних
параметрів функціонування банківського сектору і порогових значень
індикаторів його фінансової безпеки, виявлення відхилень та їх причин.
5. Етап розробки заходів з ліквідації виявлених проблем і підвищення
рівня фінансової безпеки банківського сектору.
6. Етап запровадження розроблених заходів.
Підвищенню рівня фінансової безпеки банківського сектору економіки
України сприятиме розробка методичних підходів до оцінки системи
фінансової безпеки банківського сектору національної економіки. Основними
критеріями ефективності системи фінансової безпеки банківського сектору
національної економіки, на наш погляд, слід вважати максимізацію прибутку і
оптимізацію його якості, а також максимізацію ринкової вартості вітчизняних
комерційних банків [3].
Оцінку ефективності застосованих засобів захисту банківського сектору
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від загроз слід проводити шляхом співвіднесення вартості збереженого ресурсу
з вартістю застосованих коштів і засобів. Крім того, ефективність застосованих
коштів і засобів захисту має вимірюватись і з урахуванням зменшення
тривалості часових інтервалів на здійснення такого захисту з урахуванням
вартісного чинника. Це означає, що система фінансової безпеки банківського
сектору має включати комплекс охоронних заходів, оптимальних за часом
реакції на загрози і прийнятними за вартістю.
Висновки. Таким чином підвищення фінансової безпеки банківського
сектору економіки України – комплексна і дуже складна проблема, вирішення
якої потребує системного підходу у цій сфері, визначення ієрархії цілей,
підходів до їх забезпечення з розробкою чіткого механізму реалізації,
організації належної координації зусиль усіх учасників вітчизняного ринку
банківських послуг з дотримання і підвищення рівня фінансової безпеки
банківського сектору країни.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У статті автором проведено оцінку ефективності податкової політики
держави, яка засвідчила про впровадження в життя податкових механізмів,
закладених ПКУ. Доведено, що на сьогоднi у реформуваннi системи державних
фiнансiв залишився значна кiлькiсть невирiшених проблеп, а також
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: податкові надходження, податковий кодекс, державні
фінанси, державний бюджет, реформа.
У сучасному суспільстві держава не лише є модератором суспільноекономічних відносин, а й реалізує широкий перелік функцій, які потребують
адекватного фінансового забезпечення. Відповідно до цих запитів будується
система державних фінансів, що формує інституційні межі, в яких реалізується
бюджетно-податкова політика держави, орієнтована на вирішення комплексу
завдань для реалізації державних функцій.
Раціонально

побудована

система

державних

фінансів

повинна

забезпечувати уряд відповідним інструментарієм і створювати певні обмеження
для запровадження заходів, що суперечать завданням і пріоритетам соціальноекономічного розвитку держави та роблять загрози макроекономічній
стабільності [1, с. 93].
Серед вітчизняних науковців, які займались проблемою сутності
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податків, їх видів, функцій, які вони виконують, актуальними питаннями
державної податкової політики слід відзначити таких, як В. Андрущенко,
О. Василик, В. Вишневський, З. Варналій, І. Гнидюк, В. Ємельянов,
Ю. Іванов, А. Крисоватий, П. Мельник, В. Опарін, О. Поколодна,
А. Соколовська, В. Федосов, С. Юрій та ін. Розробці поняття податкового
менеджменту присвятили праці В. Барабанова, О. Воронкова, О. Жигаленко,
Г. Ісаншина, Г. Кравчук, А. Луцик, С. Паранчук, Л. Тарангул. та ін.
Вітчизняна система оподаткування до прийняття ПКУ 2011 року [4]
нараховувала 28 загальнодержавних і 14 видів місцевих податків і зборів,
вартість адміністрування яких перевищувала надходження від їх збору.
Певний прогрес у питанні формування єдиного концептуального підходу
до податкової реформи було зроблено у Програмі економічних реформ в
Україні на 2010-2014 роки, в якій зазначалося, що податкова реформа
здійснюється з метою забезпечення стійкого економічного зростання на
інноваційно-інвестиційній

основі

за

одночасного

збільшення

сукупних

податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.
На це була спрямована діяльність Міністерства податків і зборів України, зараз
Державної фіскальної служби України. Власне, це ті головні питання, які
неможливо було вирішити у рамках колишнього заплутаного податкового
законодавства [5, с. 293].
Оцінку ефективності податкової політики в державі проведемо шляхом
аналізу показників податкових надходжень до бюджету України. Податкові
надходження до бюджету України у динаміці за 2017-2019 рр. представлено у
таблиці 1.
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Таблиця 1 – Податкові надходження до бюджету України (2017-2019 рр.)
(млрд. грн.)
Зведений
бюджет

Місцеві
бюджети

Державний
бюджет

Зведений
бюджет

Місцеві
бюджети

Державний
бюджет

Зведений
бюджет

2019р.

Державний
бюджет

2018р.

Місцеві
бюджети

2017р.

-

434,0

434,0

-

506,2

506,2

-

417,7

417,7

110,7

75,0

185,7

135,6

91,1

226,8

164,3

106,2

270,5

13,2

108,3

121,4

13,6

124,1

137,7

13,9

134,1

148,0

Податок на
прибуток
підприємств

6,5

66,9

73,4

8,8

82,3

91,1

9,9

95,5

105,5

Місцеві податки
і збори

52,6

0,7

53,4

58,9

-

58,9

70,4

-

70,4

Плата за
користування
надрами

1,1

43,9

44,9

2,9

40,9

43,9

3,5

52,5

56,1

Ввізне мито

-

23,9

23,9

-

28,1

28,1

-

30,2

30,2

Відшкодування
ПДВ

-

-

-131,7

-131,7

-

-

-

Інше

17,0

-5,5

11,5

9,9

9,0

19,0

3,6

10,6

14,1

Всього

201,0

747,2

948,2

229,8

881,8

1111,6

265,7

846,7

1112,4

Назва податку
Збір ПДВ
Податок на
доходи фізичних
осіб
Акцизний
податок

-120,1 -120,1

Джерело: систематизовано автором на основі 6

Аналіз свідчить, що впровадження в життя податкових механізмів,
закладених ПКУ, незважаючи на погіршення суспільно-політичної ситуації в
деяких регіонах Сходу та Півдня України, призвело до послідовного зростання
частки надходжень до бюджету України у відсотках до ВВП, починаючи з 2016
року і збереження позитивної динаміки у теперішній час [6].
Розглянемо

частку

податкових

надходжень до

Державного бюджету України (рис.1)
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структури доходів

Рисунок 1 – Частка податкових надходжень у структурі доходів
Державного бюджету України 2015 – 2019 рр. (%)
Податкові надходження є важливою формою перерозподілу валового
внутрішнього

продукту.

Вони

забезпечують

значну

частину

доходів

Державного бюджету України. Як бачимо з рис. 1., податкові надходження
складають понад 80% доходу Державного бюджету країни, тобто є найбільшою
бюджетоутворюючою

ланкою.

Роль

податків

у

системі

державного

регулювання економічних процесів забезпечується їх впливом на суспільне
виробництво,

його

динаміку

і

структуру.

Забезпечення

стабільності

формування доходів бюджету та фіскальної достатності передбачає розробку
дієвої концепції розвитку податкової системи, яка базуватиметься на
реалістичних прогнозах соціально-економічного розвитку країни; оцінці
податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць [2, C. 125].
Зростання доходів бюджету дійсно було досить значним і, очевидно,
заслуговувало певних позитивних оцінок діяльності уряду в цій сфері. Разом з
тим існувала низка зауважень, які дещо знижували результативність цих
досягнень. Так, значний внесок у зростання доходів бюджету забезпечило
підвищення податкового тиску на економіку, зокрема звільнення від
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання зерна,
скасування податкових пільг для технопарків, тиск на платників єдиного
податку

з

метою

спонукання

їх

до

переходу

на

загальну

систему

оподаткування. Це прямо суперечило завданню формування сприятливого
фіскального простору та стимулювання економічної активності.
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Треба відмітити позитивну роль впровадження нового ПКУ, що знайшло
відображення у значному зростанні податкових надходжень до бюджету країни
за останні роки [6].
Таким чином, у ході реалізації завдання податкової реформи щодо
збільшення доходів бюджету, стимулювання економічної активності в державі
було зроблено низку позитивних кроків. В результаті проведених перетворень
Україна значно піднялась в оновленому рейтингу «Doing Business» від
Світового банку (DB 2018). Зараз Україна у загальному рейтингу щодо легкості
ведення бізнесу посідає 76 місце зі 190 досліджуваних країн, при цьому має
43 рейтинг по сплаті податків.
Разом з тим мусимо констатувати, що в контексті реалізації стимулюючого
потенціалу податкової системи було обрано не найоптимальніші механізми, а
багато заходів є дискусійними з точки зору ефективності застосування в
Україні. Крім того, необхідно пам’ятати, що сприятливість податкової системи
означає не тільки низький рівень оподаткування і невелику кількість податків, а
передусім, високий рівень ефективності адміністрування, прозорості та
рівності. Оцінка чинної моделі податкової системи України свідчить про
необхідність її подальшого реформування та вдосконалення, оскільки вона не
відповідає структурі ВВП і не створює умов для організації ефективного
суспільного виробництва.
Досконала податкова система повинна відповідати вимогам економічної
ефективності,

адміністративної

простоти,

гнучкості,

політичної

відповідальності, справедливості. Основні напрями бюджетної політики на
2018-2020 роки пріоритетом державної податкової політики визначають
«забезпечення

стабільності

податкової

системи,

зокрема

підвищення

ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією
можливостей для зловживань» [2]. Податкова реформа в Україні повинна бути
адекватною соціально орієнтованій моделі економіки, визначати населення
головним платником податків, підвищивши для цього частку оплати праці у
складі внутрішнього валового продукту. Необхідно змінювати саму основу
податкової системи.
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Головними напрямами реформи є перехід від наглядово-каральної функції
податкових органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та
проведенні сплати податків, а не має на меті наповнення бюджету за рахунок
фінансових санкцій та переплат; зменшення кількості податків, їх розміру та
спрощення порядку розрахунку і сплати; впровадження електронних сервісів
для платників податків; зменшення податкового навантаження на заробітну
плату

з

метою

її

детінізації;

удосконалення

законодавства

України,

спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати податків
як

юридичними,

так

і

фізичними

особами,

зокрема

удосконалення

адміністрування податку на додану вартість, формування системи податкового
контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників податків,
забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків,
удосконалення

законодавства

з

питань

трансфертного

ціноутворення,

впровадження контролю за видатками фізичних осіб [5].
Функціонуюча податкова система повинна забезпечувати безперервний
потік доходів держави без будь-яких додаткових або змінених законодавчих
актів. При цьому можливе вчинення дій, спрямованих на вдосконалення або
коригування податкових доходів через економічні умови і видаткові
зобов'язання, що змiнюються [10]. Крiм того можливе проведення податкових
реформ, пов'язаних з коригуванням податкового навантаження, впливом
оподаткування на соцiально-економiчний розвиток країни та регiонiв.
Основною метою проведення податкових реформ є необхiднiсть вдосконалення
об'єктивностi податкової системи, з тим щоб якнайповнiше здiйснювати
справедливий

розподiл

податкового

навантаження,

враховувати

вплив

оподаткування на економiчну дiяльнiсть [7-9].
На сьогоднi у реформуваннi системи державних фiнансiв залишився
значна кiлькiсть невирiшених проблем. Його стратегiчними цiлями в умовах
посткризового вiдновлення економiки є формування рацiонально побудованої
та децентралiзованої бюджетної системи, збалансованих і самодостатніх
позабюджетних фондів, ефективної ланки державного кредиту та податкової
системи, здатної забезпечити фіскальні запити державного й місцевих бюджетів
і сприятливий фіскальний простір для бізнесу.
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У статті досліджено сутність хеджування як інструменту мінімізації
фінансових

ризиків.

Визначено

основні

складові

механізму

реалізації

хеджування, зокрема, об’єкти, суб’єкти та їх роль у процесі мінімізації
ризиків,

принципи

та

інструменти

хеджування.
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найуживаніші інструменти хеджування: ф’ючерси, форварди та опціони.
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опціони.
Постановка проблеми. Одним з визначальних глобальних факторів
розвитку фінансово-економічної сфери 2020-2021 стало поширення пандемії
COVID-19,яка вплинула на переформатування всіх економічних процесів та
функціонування

фінансової

системи.

Електронна

комерція,

розвиток

криптовалют, інтенсифікація використання та впровадження інших фінансових
технологій, переміщення банків у віртуальну онлайнову діяльність – все це
справляє суттєвий вплив на виконання державою та іншими суб’єктами
економічної діяльностісвоїх функцій та управління фінансовими ризиками.
Одним із загальноприйнятих на світовому фінансовому ринку і найбільш
поширених методів мінімізації фінансових ризиків є хеджування, який набув
широкого практичного використання у процесі управління грошовими
потоками в часі та здійснення оптимальної інвестиційної політики. Проте у
сучасних вітчизняних реаліях, де фактори економічної нестабільності і без того
ускладнюють проблему ефективного фінансового менеджменту, практичне
використання хеджування обмежене. Зазначене обумовлює актуальність
розгляду хеджування як інструменту мінімізації фінансових ризиків на
фінансовому ринку України.
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Теоретичному

дослідженню

сутності

та

механізму

використання

хеджування у системі управління фінансовими ризиками присвячені праці
сучасних

вітчизняних

науковців,

зокрема,

Міщенко

В.

І.,

Науменкової С. В [1; 2], Міщенко В. І. [3], Слав'янської Н. Г. [4],
Білої

О.Г.,

Юсипович

О.І.

[5],

Поронюк

Н.З.

[6],

Демченко

О.П.,

Романовської Ю.А. [7] та інших. Складність та неоднозначність трактування
поняття «хеджування», а також обмеженість використання даного інструменту
мінімізації фінансових ризиків на фінансовому ринку України зумовлює
необхідність

подальших

наукових

пошуків

та

розробки

практичних

рекомендацій активізації використання цього інструменту у вітчизняній
практиці.
Метою дослідження є систематизація наукових підходів до використання
хеджування як інструменту мінімізації фінансових ризиків.
В основу хеджування покладено принцип фіксації умов шляхом створення
позабалансової позиції, що за строковим контрактом є обов'язковою до
реалізації в майбутньому, а також принцип страхування. Використання
методики хеджування фінансових ризиків пропонує широкий діапазон
інструментів, які дозволяють зменшити ризик або здійснити перерозподіл
недиференційованої його частини між учасниками ринку [6].
«Хеджування» – це метод мінімізації можливих фінансових ризиків
шляхом укладання нової угоди з регулюванням ціни в залежності від сфери
бюджетного фінансування. В свою чергу, хеджування можна використовувати
на строкових ринках для зниження ризиків через укладання протилежних угод
[1, с. 58].
Хеджування є своєрідною системою поєднанняекономічних відносин і
зв’язків суб’єктів фінансового ринку, котра функціонує для регулювання
цінових та кредитних ризиків. Досягнення мінімізації останніх можливе при
умові одночасності та перехресного спрямування угод на строкових ринках та
ринках реального товару.
У процесі хеджування об’єктом виступають активи, майбутні операції,
зобов’язання, деякі статті доходів чи видатків бюджету, для котрих існує ризик
непередбачуваних змін їх справедливої вартості.
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Суб’єктом хеджування виступає хеджер, котрий являється господарюючим
суб’єктом в визначеній галузі та зацікавлений в мінімізації цінових, валютних
або ж процентних ризиків. Хеджером може виступати держава або суб’єкти
економічної діяльності, котрі бажають уникнути ймовірних ризиків методами
хеджування.
Завдяки виникненню та функціонуванню бірж, котрі дають можливість
брати участь у процесах купівлі-продажу одночасно великій кількості суб’єктів,
виникають значні попит та пропозиція, що є позитивним явищем для усіх
зацікавлених учасників (як продавців, котрі отримують вищі шанси реалізувати
свої товари, так і для покупців, для який формується широкий асортимент
шуканого продукту) [3, с. 188].
Проте, в умовах подібної різноманітності зростає ризик падіння
конкурентоспроможності виробника товарів чи послуг, зниження популярності
та ціни саме його продукту. В цьому випадку доречно використовувати методи
хеджування, адже, його сутність полягає в перенесенні відповідальності та
збитків від фінансових ризиків з одного суб’єкта (хеджера) на іншого учасника
ринку, так званого «спекулянта».
Якщо хеджери зацікавлені в мінімізації фінансового ризику та прагнуть
усунути його вплив на свою діяльність, то спекулянти навпаки існують за
рахунок наявності ризику.
Роль учасників процесу хеджування, які отримали назву «спекулянти»
полягає в укладенні ф’ючерсних контактів, які не надають доходів на
поточному ринку, проте можуть стати прибутковими у разі точного прогнозу
цін, без спекулянтів у хеджерів не було б можливості перекласти свій ризик на
іншого суб’єкта та «застрахуватися» від можливих грошових втрат, що
негативно відображалося б на кількості учасників ринку, через відсутність
найменших гарантій успіху [2, с. 285].
Щоб сформувати стратегію мінімізації ризику та обрати дієвий метод її
реалізації, учасники хеджування повинні знати та дотримуватися основних
принципів хеджування, які передбачають наступні дії [4, с. 86]:
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– усвідомлення рівня прийняття ризика та його негативних наслідків для
економічної діяльності суб’єкта;
– пошук можливості управління ризиками, що приймаються та важелів
впливу на них;
– співставлення паралельних ризиків між собою та з’ясування можливості
мінімізації одного з них без негативної тенденції паралельного;
– врахування часу впливу того чи іншого фактору на ризики;
співставлення можливості виникнення ризиків з рівнем прибутковості чи
збитковості фінансових операцій;
– визначення рівня економічності управління ризиками;
– виявлення шляхів та можливостей передачі фінансових, процентних чи
цінових ризиків.
Саме

врахування

вищезазначених

принципів

надає

хеджуванню

можливість використання широкого спектру інструментів строкового ринку для
мінімізації ризиків, такими інструментами виступають деривативи.
До найпопулярніших інструментів хеджування належать [7, с. 345]:
- форвардні контракти (деривативи, котрі укладаються між продавцем
тапокупцем, та зобов’язують останнього до здійснення покупки активів чи
товарів у визначений час у майбутньому зі збереженням фіксації ціни, вказаної
у договорі);
- опціон (похідний фінансовий інструмент, котрий закріплює за покупцем
право на покупку в майбутньому активу, цінних паперів, товарів або ж валюти,
за ціною, вказаною в договорі);
- ф’ючерсний контракт (стандартний дериватив, котрий зобов’язує
покупця придбати (продати) активи, товари, цінні папери в майбутньому, з
дотриманням умов, зазначених в договорі). Проте, на відміну від форвардних
контрактів, ф’ючерси можуть бути перепродані покупцем без погодження того
продажу від покупця даного контракту.
Останнім часом великого поширення набув такий інструмент хеджування
як арбітраж, в деяких випадках цю операцію розглядають як один з різновидів
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спекулятивних операцій, а іноді – як цілком самостійний вид фінансової
діяльності. Арбітраж являє собою процес синхронного проведення купівлі та
продажу одного і того ж самого продукту, активу або ж іншого фінансового
інструмента з метою одержання прибутку від різниці в ціні.
Не дивлячись на постійну небезпеку для спекулянтів, під час хеджування
фінансові ризики для хеджера помітно знижуються при використанні будьякого з вищезазначених інструментів. Сучасна нестабільність на світовому
фінансовому

ринку

змушує

суб’єкти

господарювання

вдаватися

до

використання методів хеджування, що не лише позитивно відображається на
діяльності окремих суб’єктів, але й в цілому стабілізує ризики на цілих біржах
та підтримує розвиток економічних систем ринків, регіонів, країн [5, с. 89].
Отже, варто зазначити, що хеджування, як інструмент мінімізації
фінансових ризиків, дозволяє знизити ймовірність виникнення грошових витрат
та негативних наслідків від укладених угод, шляхом здійснення протилежних
або паралельних фінансових операцій, спрямованих на передбачення та
усунення можливих ризиків.
У сучасній економіці хеджування є одним з найбільш ефективних методів
мінімізації ризиків, котрий позитивно впливає на розвиток економіки і дозволяє
новим суб’єктам фінансового ринку «виходити на арену» без страху втратити
щойно розпочату справу,не адаптувавшись на ринку.
Хеджування дозволяє розширювати кількість учасників фінансових ринків,
тим самим підвищуючи рівень продаж товарів, а отже і обсяги ВВП, що, не
просто стимулює збільшення прибутків окремих суб’єктів господарювання, а
позитивно відображається на соціально-економічному розвитку держави в
цілому.
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Христина Юрківська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
У даній статі визначена економічна суть та функціонування системи
оподаткування фізичних осіб-підприємців. Розглянуто актуальні системи
оподаткування підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, їх
переваги та недоліки. За результатами дослідження виявлено основні
проблеми згідно яких запропоновано ряд методів та напрямів для подальшого
вдосконалення систем оподаткування та доступності обліку таких доходів, а
також їх функціонування під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
Ключові слова: Система оподаткування, спрощена система оподаткування ,
загальна система оподаткування, податок на прибуток підприємств, єдиний
податок, податкові надходження.
Постановка проблеми: Для будь-якої країни діяльність середнього та
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малого бізнесу вважається головним важелем, який сприяє економічному
зростанню та підвищує показник зайнятості населення, позитивно впливаючи
на загальний економічний потенціал держави. Тому перед нами стоїть завдання
оцінити економічну

ефективність та внесок кожної із систем в бюджетно-

податкових відносинах [1, с.2, 15, 16]. Після реєстрації кожен підприємець має
можливість самостійно обрати систему оподаткування доходів, яка буде
найбільш виграшною відповідно його виду діяльності. На даний момент в
Україні існує дві системи – це загальна та спрощена система оподаткування.
Наше завдання, дослідити ефективність кожної системи та визначити
проблематику на макро- та на мікрорівнях у період пандемії.
Мета дослідження: Розкрити економічну сутність загальної та спрощеної
систем оподаткування фізичних осіб-підприємців враховуючи сучасний стан в
Україні, шляхом аналізу динамік податкових надходжень до бюджетів. Виявити
недоліки та розробити заходи, які б мотивували та підтримували розвиток
діяльності малого та середнього бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: Системі оподаткування в наш
час присвячується велика кількість наукових робіт, а саме: В. Андрущенко,
К. Швабій, І. Лютий, А. Крисоватий та інші. Серед останніх робіт були статті
таких науковців: Блищик Л.В. [2], Коба О.В., Сидоренко Р.В., Святенко Т.С.,
Коцюруба О.М., Безкровна І.Г. тощо. Усі вони у своїх роботах аналізували
сучасну систему оподаткування фізичних осіб-підприємців під впливом різних
факторів та намагалися знайти методи вирішення недоліків для подальшого
розвитку малого підприємництва в Україні.
Виклад основного матеріалу: Сучасна система оподаткування повинна
раціонально розподіляти податковий тягар в залежності від певних категорій
ведення господарської діяльності фізичних осіб [2, ст.36]. Універсальної
системи оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців як такої в
економічному середовищі не існує. Кожна держава в залежності від її
соціально-економічного положення та зсилаючись на зарубіжний досвід
самостійно розробляє власну систему, яка б найкраще задовольняла її і яка
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породжувала стимулювання економічного сектору та добробуту її громадян.
Варто відзначити, що в Україні є дві системи оподаткування таких доходів – це
загальна та спрощена система оподаткування доходів фізичних осібпідприємців. Спершу визначимо теоретичну суть обох систем.
Загальна система оподаткування – це перелік обов'язкових податків та
зборів, які несуть бюджетоутворюючий характер за фіксованими ставками і
нараховуються на чистий дохід підприємств. До переліку основних податків,
які сплачуються підприємствами на загальній системі оподаткування є:
Податок на прибуток підприємств – прямий, загальнодержавний податок,
ставка якого є фіксованою, згідно ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу
України і станом на 2021 рік становить, – 18%. Об'єктом оподаткування
являється прибуток підприємств.
Податок на додану вартість – це непрямий, загальнодержавний податок,
який нараховується на вартість товарів та послуг, згідно ст. 193 розділу V
Податкового кодексу України, ставка податку складає – 20%, 7% та 0%.
І останній податок, який є не менш важливий за попередні і який сплачує
підприємство, єдиний соціальний внесок – це внесок, платежі якого надходять
до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, ставка
якого складає – 22%. Цей податок сплачується як на загальній так і на
спрощеній системі оподаткування.
Військовий збір – це збір, який призначений для стимулювання розвитку
Збройних сили та на час ведення військових дій на території України. Було
визначено термін дії даного збору, спершу до 01.01.2015 р., але з часом було
внесено деякі поправки до закону, і вже з 01.01.2015 р. термін дії стягнення
коштів з військової збору вирішили залишити на не визначений термін. Його
ставка становить 1,5%, платниками є фізичні особи-резиденти та фізичні особинерезиденти з джерелом походження їх доходів вказаних у Податковому
кодексі України [3].
Головною перевагою загальної системи оподаткування від спрощеної – це
те, що податки сплачуються з прибутку підприємств, а не з доходу.
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Підприємець, який знаходиться на загальній системі оподаткування і якщо сума
його виручки перевищить 1 млн грн за 12 місяців, потрібно ще зареєструватися
як платник податку на додану вартість, у випадку коли контрагенти з якими
співпрацює підприємство, являються платниками податку на додану вартість, у
такому випадку необхідна обов'язкова реєстрація фізичних осіб-підприємців як
платник податку на додану вартість [4].
У таблиці 1 представлено динаміку податків по загальній системі
оподаткування. На основі отриманих результатів можна сказати, що перше
місце займають надходження з податку на додану вартість, на другому місці
знаходиться податок на доходи фізичних осіб, а на третьому розмістився
податок на прибуток підприємств, його питома вага та обсяг надходжень
найменша. Проте, спостерігається зростаюча тенденція та їх важливість у
бюджетах

країни.

Отже,

проаналізувавши

надходження

основних

бюджетоутворюючих податків по загальній системі оподаткування, слід
зазначити, що кожен податок відіграє важливу роль у формуванні та
функціонуванні фінансового потенціалу країни.
Таблиця 1 – Динаміка податкових надходжень у розрізі Зведеного
бюджету України протягом 2016-2020 рр.
Рік

Сума, млн грн
2016

2017

2018

Податок на доходи
138 781,8
185 686,1
229 900,6
фізичних осіб
Податок на прибуток
60 223,2
73 396,8
106 182,3
підприємств
Податок на додану
235 506,0
313 980,6
375 508,2
вартість
Всього
434 511
573 063,5
711 591,1
*Джерело: сформовано автором за статистичними даними.

2019

2020

275 458,5

295 107,3

117 316,8

118 471,8

378 690,2

400 600,1

771 465,5

814 179,2

Далі проведемо дослідження більш «молодих» податків таких як Єдиний
соціальний внесок та Військовий збір. Єдиний соціальний внесок було
впроваджено в Україні у 2011 р. З 2017 до 2021 р. Єдиний соціальний внесок
потрібно було сплачувати фізичним особам-підприємцям навіть коли не
отримували прибутки [5]. Але з 01.01.2021 р. для підтримки та розвитку в
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Україні малого підприємництва, які знаходяться на загальній системі
оподаткування, вносились корективи і тепер не потрібно сплачувати єдиний
соціальний внесок за періоди, у яких не було прибутку [6]. В результаті
зменшиться податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців, що є
позитивним ефектом для розвитку малого підприємництва країни.
Розглянемо коротко про військовий збір, цей збір є наймолодшим серед
усіх вище названих податків і був заснований у 2014 р., та як раніше
згадувалась, що його основне призначення, для підтримки та розвитку
оборонної потужності країни. Щодо нововведень, на сьогоднішній момент,
платники податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного
соціального внеску від 01.04.2021 р. подаватимуть об'єднану форму звітності,
що значно полегшить процес подання звітності [7]. Проаналізуємо дані
надходжень за цими внесками (табл.2).
Таблиця 2 – Динаміка змін надходжень Єдиного соціального внеску та
Військового збору станом на 01.2020 – 01.2021 рр.
Назва\Рік

станом на
01.01.2020 р.

станом на
01.01.2021 р.

Абсолютне
відхилення
2021/2020

Єдиний
соціальний
273 480,0
294 381,4
20 901,4
внесок
Військовий
22 425,5
23 929,5
1 504,0
збір
*Джерело: створено автором за даними статистики.

Відносне
відхилення,%,
2021/2020
7,1
6,7

За даними таблиці 2, абсолютне відхилення Єдиного соціального внеску
становить 20 901,4 тис грн., а абсолютне відхилення Військового збору складає
1 504,0 тис грн.
Проаналізувавши та дослідивши усі теоретико-практичні аспекти загальної
системи

оподаткування,

тепер

на

черзі

розгляд

спрощеної

системи

оподаткування її зміст та економічна роль у функціонуванні бюджетноподаткової політики країни. В Україні спрощену систему оподаткування було
впроваджено на кінці XX століття, ідеєю якої було стимулювання розвитку
малого та середнього бізнесу в Україні. Вона являється альтернативною
системою оподаткування. Єдиний податок знаходиться під керівництвом
місцевої влади. Відповідно ставки будуть коригуватись та встановлюватися
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органами місцевої влади. Останніми роками спостерігається тенденція
зростання по податкових надходженнях до бюджетів з Єдиного податку, який
впливає на формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Тим самим
формуючи стабільне економічне середовище для потенційних інвесторів, що не
може не позитивно вплинути на соціально-економічне піднесення будь-якого
регіону. Як наслідок, така ситуація відображає зростання чисельності населення
зайнятих у економіці, що також впливає на загальний обсяг податкових
надходжень від суб'єктів малого підприємництва [8, ст.71].
Таблиця 3 – Структура Єдиного податку в Україні [7].
Назва

1 Група
(фізичні особипідприємці)

2 Група
(фізичні
особипідприємці)

3 Група (фізичні
особипідприємці та
юридичні
особи)

фіксована
ставка у розмірі
5% для не
платників ПДВ
або 3% від
доходу і ПДВ

4 Група (сільськогосподарські
товаровиробники)
Станом на 2021 рік. Розмір
ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських
угідь та/або земель водного
фонду залежить від категорії
(типу) земель, їх розташування
та становить (у % від бази
оподаткування(10).
Станом на 01.01.2021 р. на
період проведення
карантинних заходів було
звільнено від оподаткування на
5 місяців, а саме з 01.01 по
31.05 (включно), (6).
Для Фізичних осіб, які
провадять діяльність в межах
фермерського господарства;
Площа угідь або водного
фонду (не < 2га, але не > 20га).
Що стосується юридичних
осіб: частка
сільськогосподарського
виробництва за попередній рік
повинно бути не менш або
дорівнює як 75%. (10).

Ставка

≤ 10% від
прожиткового
мінімуму

≤ 20% від
мінімальної
заробітної
плати

Мінімальни
й обсяг
доходу

становить 1,2
млн грн

складає 5,4
млн грн

становить 7,2
млн грн

Види
діяльності

Згідно ПКУ

Згідно ПКУ

Згідно ПКУ

Згідно ПКУ

Кількість
працівників

не
використовує
працю
найманих осіб

не > як 10
осіб

Без обмежень

Для юридичних осіб: без
обмежень; Для фізичних осіб:
не використовують працю
найманих осіб

Звітний
період

1 раз в рік

1 раз в рік

1 раз в квартал

1 раз в рік

*Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [9].
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Станом на 01.01.2021 р. прожитковий мінімум в Україні становитиме –
2270 грн., з 01.07.2021 р. – 2 396 грн., з 01.12.2021 р. – 2 481 грн [9]. Тоді
платники 1-ї групи Єдиного податку, потрібно буде сплатити в період від
01.2021 р. – 227 грн., від 07.2021 р. – 239,6 грн. і від 12.2021 р. – 248,1 грн.
Розрахуємо скільки повинні будуть сплатити платники 2-ї групи, згідно Закону
України «Про Державний бюджет на 2021 р.», визначено, що з 01.2021 р.
мінімальна заробітна плата складатиме, 6 000 грн, а з 12.2021 р. становитиме
6 500 грн. [10]. Тоді стягнення податку буде у сумі: від 01.2021 р. – 1200 грн, а
від 12.2021 р. – 1 300 грн. Що у порівнянні із 2020 р. збільшився в середньому
на 0,2. Оскільки збільшилась мінімальна заробітна плата та прожитковий
мінімум відповідно і збільшились відрахування за ним.
Згідно останніх даних, вибір платників частіше випадає на загальну
систему оподаткування, оскільки спрощена система потребує значних
корективів та поправок для доступності та конкретності оподаткування доходів.
А крім цього платники Єдиного податку повинні сплачувати Єдиний
соціальний внесок і подавати 2 звітності з податків, що є не зовсім коректним
називати його єдиним податком [11 ст.119]. На сьогоднішній час більшість
підприємців намагаються ухилитись від оподаткування прибутку і максимально
приховують їх обсяги [12, ст.2]. Тому важливо внести певні зміни в
податковому законодавстві та реформувати пільгові систему з спрощеної
системи оподаткування. Більшість вітчизняних дослідників стверджують, що
саме за цією системою стоїть майбутнє України та економічне зростання. Якщо
порівнювати спрощену систему України і країни Європи, можна дійти до
висновку, що у зарубіжних країнах більшу частка вироблення ВВП створює
саме середні і малі підприємництва. В Україні ситуація виглядає навпаки,
оскільки вироблення ВВП покладено «на плечі» великих монополістичних
підприємств і їх частка займає майже 50%. Малі підприємства виробляють
лише 16% ВВП, що порівняно із європейськими країнами вдвічі менше
[13, ст.503]. Після аналізу показників податкових надходжень можна виділити
головні переваги та недоліки кожної з систем. Спершу розглянемо недоліки
спрощеної системи оподаткування:
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1. Механізм сплати та нарахування податку не є досконалим. Як вище
було згадано, що не являється єдиним для платників.
2. Спрощена система оподаткування виступає у ролі агресора планування,
а також юридичні особи можуть ухилятись від оподаткування [1, ст.6].
3. Відсутність підтримки, пільг для новостворених фізичних осібпідприємців [11, ст.119].
Напрями для вдосконалення даної системи:
1. Збільшити відповідальність платників єдиного податку, які приймають
осіб на не офіційній формі.
2. Об’єднати звітності Єдиного податку та Єдиного соціального внеску.
Станом на 2021 р. вирішили додати у декларації з Єдиного податку пункт
Єдиний соціальний внесок, але не усі групи платників були у виграші. Оскільки
1-2 та 4 групи подаватимуть щорічно звітність по Єдиному соціальному внеску,
тоді як платники 3-ї групи вимушені подавати звітність з Єдиного соціального
внеску, щоквартально.
3. Переглянути політику призначення податкових пільг та надання
податкових канікул для 3-ї групи платників Єдиного податку на період
пандемії.
Переваги спрощеної системи оподаткування:
1. Доступний процес і регламент реєстрації платника податку.
2. Менша кількість податкових звітностей у порівнянні із загальною
системою оподаткування, що зменшує податкове навантаження на платників
податку.
3. У платників податку є можливість вибору сплати податку на додану
вартість [11, ст.119].
Перейдемо до аналізу основних переваг та недоліків загальної системи
оподаткування. Розпочнемо з недоліків:
1. Велика кількість податкових платежів та звітностей;
2. Складніший порядок ведення податкових звітностей та їх облік тощо.
Переваги даної системи:
1. Основна перевага над спрощеною системою – це відсутність будь-яких
обмежень [11, ст.119].
2. Об'єкт оподаткування залежить від наявності прибутку у підприємств.
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У випадку якщо за звітний період суб'єкт малого підприємництва отримали
збиток, відповідно податок вони не сплачуватимуть [17].
Висновок: Після проведеного дослідження економічної суті систем
оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні, слід зазначити, що Україні
потрібно більше зосередитись на мотивуванні та підтримці розвитку малого та
середнього бізнесу. Адже згідно наших досліджень ми визначили, що суб'єкти
малого підприємництва не можуть результативно виконувати фіскальну
функцію як наслідок отримаємо від'ємний ефект впливаючи на збільшення
чисельності безробітних [13]. Особливо на це слід звернути увагу під час
епідеміологічної

ситуації,

яка

прямо

впливає

на

функціонування

С.

Спрощена
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життєдіяльність малого та середнього бізнесу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 658
Андрій Бусько
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В
ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто особливості впровадження інформаційних систем в
процеси управління підприємством. Охарактеризовано види інформаційних
систем. Проведено класифікацію інформаційних систем по категоріям.
Акцентовано увагу на важливості використанні інформаційних систем в
процесі управління підприємством.
Ключові

слова:

управління,

інформаційні

системи,

автоматизація,

інформаційні технології, база даних.
Сьогодні

існування

будь-якого

підприємства

важко

уявити

без

використання сучасних інформаційних технологій. В сучасних умовах ринку
істотно розширюються права підприємств у галузі фінансово-економічної
діяльності, що означає і значного зростання ролі впровадження інформаційних
систем в процес управління. З розвитком потреб ринку, науково-технічного
прогресу, вимог споживачів зростає роль в нових інформаційних системах.
Сучасний стан ринку таких інформаційних систем є достатньо широким для
вибору та розвинений. В результаті великої кількості програм для управління
діяльністю

підприємства потрібно правильно обрати ефективну систему, з

наявністю додаткових опцій та можливістю її розвитку та покращення тощо.
Ефективним напрямком удосконалення управління діяльністю підприємства є
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впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, що дає можливість
підвищити швидкість, якість і надійність процесів збору, зберігання і обробки
інформації. Тому, проблема пошуків ефективної і дієвої управлінської
інформаційної системи є актуальною та потребує подальших досліджень.
Формулювання
ефективності

цілей.

управління

Виявити

нові

інформаційними

можливості
процесами

для

покращення

на

сучасних

підприємствах.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питаннями

розвитку

інформаційних систем для управління діяльністю підприємства займаються такі
вчені, як Бусленко Н.П., Вітлінський В.В., Глушков В.М., Гужва В.М., Ільєнко
Р.В., Корягін М. В., Павлов А.А., Пономаренко В.С., Поспєлов Д.С., Різніченко
Л.В., Томашевський О.М., Черняк О.І., Цвіркун А.Д., Юдкова К.В., Юрчук Н.П.
та ін. Науковці досліджували різні підходи щодо автоматизації управлінського
процесу та його складових на підприємстві, сутність основних понять, вплив
комп'ютеризації на прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна ринкова система
господарювання в умовах формування інформатизації дозволила

швидко

впроваджувати у діяльність організацій та взагалі ринок інформаційними
системами. Сьогодні, існують десятки тисяч, можливо вже і сотні тисяч
інформаційних систем з різних напрямів застосування. Представити будь-яке
підприємство чи фізичну особу без застосування комп’ютерів та програмного
забезпечення неможливо. З кожним роком програмне та апаратне забезпечення
вдосконалюється, модифікується під запити споживачів. [3]
Аналізуючи інформаційні системи необхідно дати визначення даному
поняттю. Зауважимо, що у різні часи застосовувалися різні підходи до їх
визначення. Різні науковці та законодавчі акти, закони трактують поняття
«Інформаційна система» по різному але в основному акцентовано увагу на
одній із ознак, як «автоматизація». [6]
Згідно з Положенням про електронні освітні ресурси, інформаційна
система – це організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія
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обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів. [1] В
даному положенні прописано функціональні можливості інформаційної
системи: «збирання, накопичення, аналіз, опрацювання, збереження, захист,
розповсюдження та використання» інформації.
В інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності
розкривається

зміст поняття інформаційної системи, про

те, що

це

автоматизована система, комп’ютерна мережа, система зв’язку [4].
Науковець Юдкова К.В. стверджує, що інформаційну систему можна
трактувати як сполучення засобів і методів виробництва, накопичення, аналіз,
перетворення і використання інформаційних ресурсів підприємства [5].
Осталецький В.Б. зазначає, що система інформації призначена для
вироблення потрібної інформації організації з метою забезпечення ефективного
прийняття управлінських рішень. [4]
Юрчук Н.П. зазначає, що інформаційні системи створюються під
конкретний об’єкт і від їх впровадження підвищується ефективність діяльності
підприємства [6].
Дуже часто виникають дискусії стосовно не можливості існування
інформаційної системи окремо від комп’ютера але це хибна думка. Так як
інформаційні системи, як і інформаційні технології, можуть працювати як із
застосуванням технічних засобів, так і без їх застосування. Таким чином термін
інформаційна система охоплює не лише технологічну, але і організаційну
основу інформаційного ресурсу.
Проаналізувавши поняття інформаційна система, можна з впевненістю
сказати, що це неоднозначне визначення, але сутність розкривається в основних
моментах.

Тому,

інформаційна

система

це

організований

комплекс

організаційно-технічних заходів та технічні засоби, за допомогою яких
забезпечується збирання, накопичення, сортування, аналіз та зберігання
великих інформаційних масивів. [5]
Можемо представити три види інформаційних систем, які відображені на
рисунку 1.
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Після поділу на класи та види, проведемо класифікацію інформаційних
систем по категоріям. Дані види займають певну нішу в життєвому циклі та
виконують необхідні дії з інформаційним забезпеченням підприємства
(таблиця 1).
Види
інформаційних систем
база даних для зберігання
структурованої
інформації (електронні
бібліотечні каталоги,
інформаційні масиви
різних відділів та ін.)

інформаційноаналітична система (1С
підприємство,1С
бухгалтерія, Exсel та
ін.)

база даних для
зберігання не
структурованої
інформації (мережа
Інтернет, різні
бібліотеки та ін.)

Рисунок 1 – Види інформаційних систем [5]
Після поділу на класи та види, проведемо класифікацію інформаційних
систем по категоріям. Дані види займають певну нішу в життєвому циклі та
виконують необхідні дії з інформаційним забезпеченням підприємства
(таблиця 1).
Огляд таблиці 1 показав, які категорії включаються в інформаційні
системи та за що вони відповідають. Розглянемо принципи цих категорій:
1)

повноти

інформаційного

забезпечення,

тобто

постає

вимога

інваріантності і універсальності системи, яка б мала здатність адаптуватись до
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, специфіки роботи
керівника без серйозних змін програмного забезпечення;
2) централізованої роботи, з прямою участю керівників усіх відділів;
3) адаптації інформаційних систем до потреб та методів роботи
працівників;
4) інформаційної незалежності;
5) інформаційного рівноправ’я.
Сьогодні на ринку програмного забезпечення існує велика кількість
автоматизованих інформаційних систем, які здатні задовольнити будь-якого
користувача [5]. Найвідомішими зарубіжними виробниками інформаційних
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систем є REAL Application, SAP, Oracle, IBM, PeopleSoft, Hewlett-Packard та
інші. Можна представити такі відомі їх розробки: Scala, R/3, BAAN,
«Галактика», Oracle Аpplications, System Aurora (Business/400), Infor SyteLine
ERP, Microsoft Dynamics AX «Microsoft Dynamics NAV, «Компас», «АСТОР»,
Business Control, Global ERP та інші [3]. Якщо їх запровадити у практику
підприємства можна забезпечити безперервний облік та контроль за станом і
рухом різних ресурсів, зокрема товарно-матеріальних, фінансових, людських
ресурсів; отримання даних про результати діяльності підприємства в режимі
реального часу; оперативну підготовку аналітичних документів; прогнозів і
планів робіт підприємства; підвищення ефективності прийняття управлінських
рішень на основі якісної та повної інформації про діяльність підприємства [6].
На сучасних підприємствах, ще на не достатньому рівні застосовується
інформаційні системи.
Таблиця 1 – Категорії Інформаційних систем [2-5]
№

Категорія

Характеристика

1

2

3

1

ERP (англ. Enterprise
Resource Planning)

2

CRM (англ. Customer
relationship management)

3

ECM (англ. Enterprise
Content Management)

4

CPM (англ. Corporate
Performance Management)
HRM (англ. Human
Resource Management)

5

6

EAM (англ. Enterprise
Asset Management)

корпоративна інформаційна система для автоматизації
обліку, планування, аналізу та контролю всіх основних
бізнес – процесів та вирішення бізнес завдань в масштабі
підприємства.
система управління відносинами з клієнтами, а
основними напрямками діяльності є заходи з підтримки
ефективного продажу і обслуговування клієнтів.
технічна архітектура та стратегічна інфраструктура для
підтримання єдиного життєвого циклу неструктурованої
інформації (контенту) різноманітних типів і форматів.
концепція для управління ефективністю бізнесу
підприємства, включає стратегічне і фінансове управління
концепція управління персоналом, спрямована в першу
чергу на залучення в організацію кваліфікованого
персоналу, здатного виконувати покладені на нього
обов'язки, і оптимальне його використання.
систематична і скоординована діяльність організації,
призначена в основному для автоматизації процесів
пов'язаних з технічним обслуговуванням, спрямована для
оптимального управління фізичними активами та
режимами їх роботи, ризиками та витратами на протязі
всього життєвого циклу для досягнення і виконання
стратегічних планів організації.
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Продовження таблиці 1
7

8

9

EDMS (англ. Electronic
Document Management)

системи призначені для оптимізованого пошуку введеної
інформації, тобто система управління документообігом
підприємства.

Workflow (англ. Business
Process
Management
(BPM))
Collaboration

система
контролює
комплексно
документообіг
підприємства, від простого доручення до кінцевих
маршрутів і версій використовуваних документів
система,
призначена
впорядковувати
електронну
взаємодію людей, не формалізоване, як workflow, і не
просто "архів", як DMS.

В основному використовуються інформаційно-технологічні системи, з
допомогою яких працівники здійснюють поточне управління бізнес-процесами
різними сферами бізнесу.
В основному перед керівництвом виникають такі принципи впровадження
ефективної інформаційної системи: усвідомлення того, що інформаційна
система є системою управління, а не системою обліку; інформаційна система
повинна відповідати вимогам ERP; система має мати багаторічний досвід в
порівнянні з закордонними підприємствами; орієнтуватися на власні фінансові
ресурси.
Сьогодні без інформаційних систем стають невід’ємним та важливим
складником сучасного суспільства. Кожного року збільшуються їх види, що
сприяє підвищенню освітнього рівня та зростанню професіоналізму трудових
ресурсів. Розвиток інформаційних систем зумовлений необхідністю в більш
деталізованій інформації про ринок і споживачів; збором, аналізом та оцінкою
інформації; потребі в взаємовідносинах зі споживачем та ін.
Висновки. Впровадження інформаційних систем дозволяє збільшити
швидкість введення інформації, її обробку, аналіз та одержання відповіді, що
підвищує ефективність прийняття управлінських рішень та результативність
бізнес-процесів

в

цілому.

Керівники

підприємств,

які

застосовують

інформаційні системи в своїй діяльності розуміють, що за їх допомогою вони
мають

можливість

отримувати

різноманітну

інформацію

про

стан

підприємства, конкурентів, аналізувати різні фактори та ін. Використання
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інформаційних систем впливає на підвищення рівня управлінської діяльності на
підприємстві, так як системи забезпечують достатній рівень інформаційного
забезпечення, достовірність і своєчасність отриманої інформації.
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Павло Василишен
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ
Розглянуто комплекс моделей та проаналізовано методику виявлення
вторгнень в комп’ютерних системах. Висвітлено методологію IDEFO, яка
дозволяє деталізувати процес виявлення атак в

бездротових мережах та

інтегрувати систему виявлення атак з компонентами інтегрованої системи
захисту інформації організації.
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Ключові слова: засоби захисту інформації, зловмисне програмне забезпеччення,
інтегрована система захисту, методи виявлення атак.
Сучасне зловмисне програмне забезпечення представляє собою складні
багатофункціональні програмні системи та комплекси, які побудовані з
використанням ефективних методів створення програмних засобів та методів
поширення зловмисного коду. Широке застосування бездротових локальних
мереж в корпоративних інформаційних системах також призводять до
необхідності вирішення притаманних їм проблем інформаційної безпеки,
зокрема підвищення точності виявлення атак та зниження кількості помилкових
спрацювань.
Методи, що застосовуються в системах виявлення вторгнень є предметом
дослідження багатьох науковців: Антонюка А. О., Колодчак О.М. , Савенко
О.С., Грибинчука В.І., Кульчицького М.О. та ін. Проте, жоден з методів не
гарантує виявлення всіх атак. Залишається відкритим питання захищеності
бездротових локальних мереж. Розробці інтелектуальних систем виявлення
атак в бездротових мережах передачі даних присвячено роботи Джулій В.М.,
Лєнкова О.С., Рябої Л.О.
Проблема інтеграції системи захисту організації на основі аналізу
сучасних методів виявлення вторгнень залишається актуальною.
Мета статті –дослідити моделі й методи виявлення атак та інтегрувати
систему виявлення атак з компонентами інтегрованої системи захисту
інформації організації.
Останнім часом з’являються системи безпеки, які застосовують окрім
стандартних механізмів захисту (ідентифікацію та аутентифікацію, механізми
обмеження доступу до інформації згідно з правами суб’єкта і криптографічні
механізми) додаткові налаштування -

системи виявлення вторгнень IDS

(intrusion detection systems).
Системи IDS поділяються на:
- системи виявлення зловживань MDS (misuse detection systems), що
реагують на відомі атаки;
- системи виявлення аномалій ADS (anomaly detection systems), які
реєструють відхилення розвитку системи від нормального перебігу [3].
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Розглянемо існуючі методи для виявлення аномалій [1]:
Методи, які базуються на зберіганні прикладів поведінки. Через високі
вимоги до ресурсів instance-based системи можуть застосовуватися лише в
задачах виявлення аномалій з незначною кількістю можливих сигналів та
переважно із статичною поведінкою суб’єктів спостереження.
Метод на базі частотної моделі. Поширеними недоліками частотних
методів

є

неадаптивність,

оскільки

часто

еталонні

значення

частот

визначаються одноразово, за тренувальною множиною або за експертними
даними, і не враховується послідовності виконання команд.
Метод на базі нейромережевої моделі. Недоліком багатьох нейронних
мереж є їх погана пристосованість для роботи з невпорядкованими величинами.
Введення штучного порядку на множині значень елементів тільки спотворить
картину, оскільки нейронна мережа враховуватиме близькість числових
величин.
Метод, що базується на моделях, які будують скінченні автомати.
Більшість підходів до моделювання поведінки є неадаптивними. Найкраще, що
пропонується, – періодичне перенастроювання моделі. Звідси втрати часу і
зменшення надійності з часом, внаслідок чергового перетренування.
Байєсівські мережі – графічні моделі представлення у власній структурі
залежностей між об’єктами та розподілів імовірностей. Через жорстку
залежність побудованої структури від наданих тренувальних даних отримана
модель не є адаптивною.
Є спроби використовувати для задачі виявлення аномалій генетичні
алгоритми – алгоритми пошуку оптимуму, що базуються на аналогіях з
природним добором у природі. Генетичні алгоритми використовуються для
знаходження

песимістичного

сценарію

в

гібридній

задачі

виявлення

зловживань і аномалій. З одного боку, виявляються тільки відомі атаки, з
іншого – застосування генетичних алгоритмів і несуворих обмежень на гіпотези
може дозволити реєструвати також і варіації цих атак.
В реальних IDS, спираючись на аналіз вищезгаданих методів, можна
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рекомендувати реалізувати комбінацію різних методів і згідно з нею робити
остаточний висновок про наявність чи відсутність вторгнень та їх характер.
Моделі в цих методах не повинні залежати від конкретного типу аудит-даних,
тоді їх можна застосувати до будь-яких аудит-послідовностей.
Значна частина атак – це атаки проти системних програм, наприклад,
набуття прав суперкористувача шляхом використання вразливостей у SUID
програм. Після цього програма, як правило, демонструє кардинально відмінний
характер системних викликів від тих, що спостерігалися до атаки. Тому слід
звернути увагу на виявлення аномалій на рівні системних викликів, що стає
дедалі популярнішим, оскільки дає змогу абстрагуватися від нерегулярної
людської поведінки [3].
Водночас, не варто відмовлятися від аналізу аудит-даних, що надходять від
користувачів, оскільки тільки аналіз на цьому рівні дає можливість виявити
вторгнення, які на рівні системних викликів не проявляються (наприклад,
використання вкраденого пароля). Повноцінна IDS повинна містити також
компоненту з виявлення зловживань, оскільки сьогодні атаки з використанням
експлойтів залишаються одними з основних видів атак.
Аналіз сучасних методів та моделей виявлення зловмисного програмного
забезпечення показав невисоку ефективність таких систем, що зумовлено
низькою

достовірністю

виявлення

нового

та

існуючого

зловмисного

програмного забезпечення, через використання ними комбінації технологій
приховування своєї присутності та поширення.
Савенко О.С. [4] пропонує модель архітектури розподіленої системи
виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних
мережах, яка базується на комплексному врахуванні вимог розподіленості,
децентралізованості, багаторівневості та самоорганізованості, що дозволяє
створювати на її основі розподілені системи та їх компоненти, які
функціонуватимуть автономно і самостійно прийматимуть рішення про
наявність

зловмисного

програмного

забезпечення

та

нарощення

своїх

функціональних можливостей. Дана модель покладена в основу розподіленої
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багаторівневої системи Distributed Multilevel System виявлення зловмисного
програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах. Distributed
Multilevel System реалізує можливість практичного створення розподілення
систем, дозволяє здійснити перевірку достовірності виявлення зловмисного
програмного забезпечення.
Широке

застосування

в

корпоративних

інформаційних

системах

бездротових точок доступу: Wi-Fi мереж, Cisco, Lincsys, Zyxel, D-Link, Netgear
привело

до

спроби

зробити

налаштування

більш

безпечним

завдяки

використанню Wi-Fi Protected Setup (WPS) [2]. WPS автоматично призначає
ім’я мережі та включає шифрування для захисту від несанкціонованого
доступу. Однак ідея використання WPS має недолік, який дозволяє
зловмисникові здійснити атаку шляхом підбору Pin-коду, що дає атакуючому
повний доступ до мережі.
Виокремимо основні проблеми захисту інформації в бездротовій мережі:
- поширення сигналу за межі контрольованої зони;
- легкий доступ зловмисника до бездротового каналу передачі в порівнянні
з кабельними мережами;
- використання вразливостей протоколів і методів аутентифікації;
- відсутність повноцінного захисту від атак при випуску доповнень до
стандартів;
- можливі помилки в налаштуванні різних компонент бездротової мережі.
Організація безпечного функціонування бездротової корпоративної мережі
потребує побудови системи багаторівневого захисту, що включає ряд заходів:
- захист периметра бездротової мережі: точок доступу і пристроїв
користувачів;
- забезпечення безпеки сеансів зв’язку: надійні методи аутентифікації,
стійкі алгоритми шифрування;
- постійний моніторинг радіоефіру, включаючи фізичний рівень, виявлення
та аналіз підозрілої активності.
Для успішного аналізу особливостей функціонування системи виявлення
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атак

і

ступеня

їх

впливу

на

об’єкт,

що

захищається,

складається

формалізований опис у вигляді функціональної моделі за методологією
системного моделювання IDEFO. Дана методологія дозволяє побудувати
моделі, що відображають структуру і функції проектованої системи, потоки
матеріальних об’єктів, що зв’язують ці функції.
Результатом використання даної методології є модель IDEFО (рис.1), яка є
сукупністю ієрархічно впорядкованих і взаємопов’язаних діаграм.
Дана модель дозволить деталізувати процес виявлення атак та інтегрувати
систему виявлення атак з компонентами інтегрованої системи захисту
інформації в організації.
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Рисунок 1 – Функціональна модель системи виявлення атак [2]
Удосконалена модель архітектури розподіленої системи виявлення атак
відрізняється від відомих комплексним врахуванням вимог розподіленості,
децентралізованості, багаторівневості та самоорганізованості. Це дозволяє
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створювати на її основі розподілені системи та їх компоненти, які
функціонуватимуть автономно і самостійно прийматимуть рішення про
наявність

зловмисного

програмного

забезпечення

та

нарощення

своїх

функціональних можливостей.
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УДК 004.416.6 (045)
Олег Країло
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗРОБКИ АНДРОЇД ДОДАТКІВ ДЛЯ
ТЕСТУВАННЯ
У статті проведено дослідження основних понять розробки android-додатку
для тестування, інтегрування тестів у додаток, продемонстровано переваги
мобільного тестування,здійснено порівняння сучасних додатків для тестувань.
Ключові слова: android, android studio, kotlin, java, тестування.
Без стільникового зв'язку сучасне людство не може уявити собі й дня. І
буквально зовсім недавно головними функціями були тільки дзвінки та
відправка повідомлень. Однак сьогодні пріоритети дещо змінюються.
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Телефон став далеко не просто засобом для комунікації людей, але і
багатофункціональним пристроєм, що дозволяє пізнавати світ, проводити
дозвілля і навіть заробляти гроші. І, звичайно, все це стало можливо тільки
завдяки розвитку Інтернету для мобільних пристроїв і створених з цієї нагоди
додатків.
Найпродуктивнішим способом перевірки знань є тестування. У сучасних
реаліях в умовах пандемії очне тестування зазвичай не можливе, тому на даний
момент попит на андроїд додатки для тестування різко виріс.
Метою статті є дослідження основних понять розробки Android-додатків
для тестування, а також напрямків їх удосконалення.
З

розвитком

сучасних

технологій,

що

дозволяють

створювати

персональні мобільні пристрої і різні гаджети, ринок корпорацій отримав
потужний стимул до покращення власних мереж. Телефони грають важливу
роль в повсякденній роботі: з їх допомогою зчитують файли, перевіряють
електронну пошту та друкують документи за допомогою мережевого принтера.
Станом на 2020 рік майже у кожної людини є свій смартфон. Близько 100%
вірогідність того, що його мобільна операційна система це Android або iOS. Це
пояснюється тим, що Google та Apple займають тотально-домінуючу позицію
на ринку мобільних телефонів. Якщо проаналізувати додатки, що найчастіше
використовуються людьми, то це або додатки соціальних мереж або ігрові
додатки. Через це на ринку поступово сформувався окремий сегмент – мобільні
додатки [1].
Специфіка даного сегмента в тому, що розробка Android-додатків
повинна проводитися з урахуванням особливостей мобільних пристроїв:
відмінностями інтерфейсу, розміром екрану, сенсорним управлінням. Якщо
інтерфейс розрахований на тактильне управління, то необхідно збільшити
розміри відображуваних елементів, адже якщо вони будуть занадто малі, то
натиснути на них буде важко.
Завдяки тому, що ринок пропонує величезне різноманіття версій
мобільних пристроїв, кожна з них вимагає певного виду платформи для роботи
з додатками.
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Важливими критеріями методів визначення (вимірювання) навченості є
дієвість (валідність), надійність та ефективність їх результатів. Саме цими
критеріями користуються більшість андроїд розробників які створюють
тестування.
Валідність методу- це характеристика, яка визначається параметрами
засобу та процедури вимірювання, так і властивостями, якими досліджується.
Отже, валідність методу — це відповідність того, що вимірюється даним
методом. За цим показником встановлюється сфера дійсності, для якої метод
дає вірогідні результати. Якщо мова йде про тестування певного рівня, то
кваліфікаційні завдання, що пропонуються у тесті розробленими через андроїд
додаток, повинні відповідати такому ж самому рівню складності, тобто їх не
можна виконати чим нижчий рівень для цього потрібний. При цьому говорять
про функціональну валідність тесту. [2]
Надійність методу вимірювання — це рівень результатів, який показує
точність тієї ознаки якої нам потрібно, з якою можна виміряти ту чи іншу
конкретну ознаку. При перевірці надійності методу відновлюжться результат в
залежності від минулих вимірів. Ступінь надійності методу залежить від
об'єктивності
характеристики,

методу,
яку

параметрів

засобу

вимірюють.Під

вимірювання,

надійністю

стабільності

контрольного

завдання

розуміють ступінь точності, з якою може бути визначена та чи інша ознака.
Тобто визначено, наскільки можна довіряти результатам даного тесту. Про
надійність тестів іноді роблять висновки за такою ознакою: якщо в усіх
випадках перевірки тесту чи його варіантів виявиться, що учні в розподілі за
показниками успішності займуть ті ж місця, то такий тест можна вважати
надійним.
Надійність тесту залежить від кількості тестових завдань. Тому для
достатньої надійності підсумкового контролю достатньо великих розділів курсу
навчання тест має містити не менше як 40 завдань.
Тестове завдання — складова частина педагогічного тесту, що
відповідає вимогам технологічності, форми, змісту і, крім цього, статистичним
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вимогам: означеної складності; достатньої роздільної здатності. Тестові
завдання можна розділити на дві групи: закриті (завдання з множиною
варіантів; завдання альтернативних відповідей; завдання множинного вибору;
завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної
послідовності та відкриті ( завдання вільного викладу; задання-доповнення).
При розробці проєкту, необхідно плагіни Android для Eclipse і
принаймні мати певні знання з програмування на Java. Після встановлення всіх
плагінів для файлу Android розпочинать розробку програми для Android.
Android використовує пакети не тільки для впорядкування коду в програмі, але
і для управління додатком самостійно.

Рисунок -1 Схема будівельних блоків програми Android
На наведеній вище схемі показані основні будівельні блоки програми
Android. Додатки Android в Eclipse або в будь-якому інструменті розробки
мають заздалегідь визначену структуру з кодом і ресурсом, організованими в
ряд папок.
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Часто виникають питання щодо організації не лише вихідних файлів, а й
кращої організації ресурсів програми. У сучасному додатку часто є сотні різних
файлів макета, малюнків, стилів тощо, і за замовчуванням вони всі згруповані в
плоский список в одному під каталозі (тобто res / layout). Потрібно зберігати
файли ресурсів макета в тому ж каталозі.
Також можна звернутися до публікації stackoverflow, щоб обговорити
вивчені варіанти. Основна проблема полягає в тому, що якщо спробувати
застосувати підхід до розміщення вкладених ресурсів, поточна логіка плагіна
Gradle для Android Studio не оновлюватиме файли ресурсів після їх зміни для
вкладених наборів ресурсів. Як результат, потрібно

буде щоразу переробляти

або очищувати проєкт при внесенні змін у файл макета.
Існує багато способів вирішити проблему, будь то передача даних між
кількома діями або фрагментами, отримання віддалених даних та збереження їх
локально в автономному режимі або будь-яка інша поширена ситуація, з якою
стикаються нетривіальні програми.
Незважаючи на те, що наведені нижче рекомендації не є обов’язковими,
за нашим досвідом, дотримання їх робить базу коду більш надійною,
тестувальною та довготривалою:
Слід зауважити, що бажано не позначати точки входу додатка - такі як
дії, послуги та приймачі - як джерела даних. Натомість вони повинні
координувати лише інші компоненти для отримання підмножини даних, що
мають відношення до цієї точки входу. Кожен компонент програми є досить
нетривалим, залежно від взаємодії користувача зі своїм пристроєм та
загального стану системи.
Необхідно, щоб були створені чітко визначені межі відповідальності між
різними модулями додатка та кожен модуль перевіреним ізольовано.
Наприклад, наявність чітко визначеного API для отримання даних із мережі
полегшує тестування модуля, який зберігає ці дані в локальній базі даних.
Якщо замість цього перемішати логіку цих двох модулів в одному місці або
розподілити свій мережевий код по всій вашій базі коду, тестувати стає
набагато складніше, а то й неможливо.
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Інтеграційне тестування визначається як тип тестування, при якому
програмні модулі логічно інтегруються та тестуються як група. Типовий
програмний проект складається з декількох програмних модулів, написаних
різними розробниками. Мета цього рівня тестування – виявити дефекти
взаємодії

між

цими

програмними

модулями,

коли

вони

інтегровані.

Інтеграційне тестування фокусується на перевірці даних даними між цими
модулями. Наступне, це також називається «I & T» (інтеграція та тестування),
«тестування термін» та іноді «тестування потоків».
Хоча кожен програмний модуль проходить модульне тестування,
дефекти все ще існують з різних причин, наприклад:
 Модуль, як правило, розробляється окремим розробником програмного
забезпечення,

розуміння

і

логіка

програмування

якого

можуть

відрізнятися від інших програмістів. Інтеграційне тестування стає
необхідним для перевірки роботи програмних модулів в єдності.
 На момент розробки модуля існує велика ймовірність зміни вимог з боку
клієнтів. Ці нові вимоги можуть не проходити модульне тестування,
тому стає необхідним тестування системної інтеграції.
 Інтерфейси програмних модулів з базою даних могли бути помилковими.
 Зовнішні апаратні інтерфейси, якщо такі є, можуть бути помилковими
 Неадекватна обробка виключень може викликати проблеми.
Тестування в навчальних закладах зазвичай проводиться з метою
оцінювання, щоб виставити здобувачам освіти оцінки (за результатами тестів)
або оцінювати їх з точки зору здібностей (в стандартизованих тестах). Проте,
тести можуть служити іншим цілям в освітніх установах, що значно підвищує
продуктивність; Практика вилучення, що має місце під час тестів, може значно
поліпшити збереження витягнутої інформації (в порівнянні з відсутністю
тестування або навіть повторним дослідженням). Крім того, крім довговічності,
таке повторне вилучення дає знання, які можна гнучко витягувати і переносити
в інші ситуації. При відкритих оцінках (наприклад, тестах для творів) практика
вилучення, необхідна для тестів, може допомогти та систематизувати
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інформацію

і

сформувати

узгоджену

базу

знань.

Отримання

деякою

інформацією про тест також може спростити пошук пов'язаної інформації,
принаймні, для відкладених тестів. Крім цих прямих ефектів тестування, є
також непрямі, вельми позитивні. Якщо студентів опитують часто, вони, як
правило, навчаються більше і з більшою регулярністю. Тести також дозволяють
студентам виявити прогалини в своїх знаннях і зосередити зусилля на вивченні
складного матеріалу; більш того, коли студенти навчаються після проходження
тесту, вони дізнаються більше з навчального епізоду, ніж якби вони не
проходили тест. Тестування також дозволяє поліпшити

моніторинг як для

студентів, так і для викладачів, оскільки дає зворотний зв'язок про те, наскільки
добре йде навчання. Більш широке навчання могло б відбуватися в освітніх
установах, якби студенти

використовували самотестування як стратегії

навчання і частіше проводилися опитування в додатку для тестувань.
Отже, розглянувши та проаналізувавши умови створення та особливості
мобільних додатків, слід зазначити, що у андроїд додатків для тестувань багато
переваг, основна з яких надійність тестів на основі минулих результатів,
результати можуть бути збережені для використання щоб запобігти наступних
помилок та дій. Андроїд-додатки для тестувань - це завжди зручно та вільно
особливо в екстрених випадках.
Список використаних джерел:
1. Розробка мобільних додатків. URL: http://kiev.itstep.org/razrabotkamobilnyh-prilozhenij-pod-android/
2. Педагогічне

тестування

Вікіпедія.

URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0
%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
3. Розробка

мобільних

додатків

з

тестами.

URL:

https://www.seotm.com/ua/services/mobile/
4. Майоров А. Н. Теорія та практика створення тестів для системи освіти.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Досліджується питання комплексної автоматизації органів державної влади.
Обґрунтовується
забезпечення

в

необхідність
рамках

реалізації

інформаційно-аналітичного

інформаційно-аналітичної

системи

державного

управління паралельно з реалізацією проєктів е-урядування.
Ключові слова: комплексна автоматизація, цифровізація, органи влади,
інформаційно-аналітичне забезпечення.
Сектор

державного

управління

України,

в

контексті

здійснення

децентралізації, цифровізації економіки, потребує якісного оновлення шляхом
запровадження нових форм і методів управління та сучасного інструментарію
на основі новітніх інформаційних технологій. Ефективне державне управління
можливе лише на засадах цифровізації, створення якісно нових систем
інформаційно-аналітичного забезпечення та комплексної автоматизації.
Вивченню європейського досвіду цифрової трансформації присвячено
роботи

В. Кузьменка.

Питання

інформаційно-аналітичного

забезпечення

органів влади досліджують Є. Коломієць, Р. Коробський, А. Стельмаш, Л.
Федулова Проблему автоматизації фінансової діяльності висвітлено в роботі
С. Ачкасової, Т. Ларікової та ін.
В умовах реформування державної служби, інтеграції сучасних цифрових
технологій у систему державного управління в Україні та подальшого
формування інформаційного суспільства автоматизація діяльності державної
влади набуває нового змісту та значення.
Мета статті – визначити напрями удосконалення автоматизації діяльності
органів державного управління.
Під інформаційно-аналітичним забезпеченням державного управління
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розуміють

особливий

вид

інформаційної

діяльності,

що

здійснюється

інформаційно-аналітичними підрозділами органів влади на базі сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, та передбачає збирання, обробку,
аналіз інформації з метою отримання даних, які лягають в основу реалізації
управлінських рішень і надання адміністративних послуг [2].
Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління виконує
наступні основні групи функцій: моніторинг ситуації та запитів, експертноаналітичне забезпечення, збирання та первинне опрацювання інформації,
створення системи автоматизованої підтримки аналітичних досліджень,
створення системи автоматизованої підтримки надання адміністративних
послуг.
Інформаційно-аналітичну систему (ІАС) органу влади визначимо як
сукупності архітектур, що на основі інформаційно-комунікаційних технологій
використовує комплекс методів збору та обробки інформації з зовнішніх та
внутрішніх джерел, для забезпечення органу влади вичерпною інформацією,
необхідною для прийняття та реалізації державно-управлінських рішень і
надання адміністративних послуг [3].
Україна має середній рівень інформатизації державно-управлінських
процесів, на фоні європейських країн порівняно низька динаміка впровадження
елементів е-урядування в систему державного управління [4]. Суттєвий розрив
між Україною та найбільш ефективними країнами в аспектах якості надання
онлайн-послуг та участі в е-урядуванні, які значною мірою визначають обсяги
інформаційно-аналітичної роботи в органах влади.
Відповідно до виявлених проблем розвитку інформаційно-аналітичного
забезпечення в Україні та результатів аналізу зарубіжного досвіду з реалізації
інформаційно-аналітичних систем та побудови архітектури е-урядування
виокремимо напрями його удосконалення.
Перша група напрямів стосується різновидів архітектури інформаційноаналітичної системи державного управління в Україні та включає:
- створення

архітектури

адміністративних

управління;
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процесів

державного

- спрощення процедур надання адміністративних послуг і максимальне
скорочення їх тривалості;
- розвиток архітектури комунікацій;
- створення єдиного простору електронного документообігу;
- створення

Національного

депозитарію

електронних

інформаційних

забезпечення

інформаційно-

ресурсів;
- створення

стандартів

програмного

аналітичної діяльності тощо.
Друга

група

відображає

напрями

удосконалення

забезпечення

функціонування ІАС:
- підвищення рівня інформаційної грамотності населення та кваліфікації
державних службовців, посилення мотивації державних службовців;
- удосконалення

технологій

захисту

інформації

та

посилення

відповідальності за незаконне розповсюдження конфіденційної інформації
(баз даних) державними службовцями;
- запровадження системи моніторингу надання адміністративних послуг;
- впровадження стандартів

наборів показників, за якими

ведеться

аналітична діяльність по виконанню державних цільових програм або інших
видів державного управління;
- впровадження стандартів аналітичної діяльності (методик, процедур).
Важливими елементами реалізації механізму інформаційно-аналітичного
забезпечення державного управління виступає створення єдиної архітектури
загальних сервісів. Це передбачає ряд вимог до контенту web-порталів органів
влади [1], серверів електронних форм документів [3], ХМL-схем взаємодій ІС
різних органів влади [5], платформ електронних платежів [1], сервісів
аутентифікації, обробки запитів, надання консультацій тощо та опис вимог до
створення

архітектури

прикладних

систем

(відповідно

до

специфіки

адміністративних послуг кожного органу влади) і наборів показників
інформаційно-аналітичного забезпечення.
Розробку

програмного

адміністративних

процесів

забезпечення,
в

органах

реалізовувати в двох варіантах [2]:
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влади

здійснення
Є.

моделювання

Коломієць

пропонує

- перший

передбачає

використання

можливостей

розробників

з

Національного центру електронного урядування та департаментів ІТ органів
влади;
- другий – аутсорсинг даних процесів (крім випадків забезпечення
конфіденційності).
Важливим завданням є забезпечення безпеки та інтеграції окремих ІАС та
сервісів в них, контроль зберігання і надання доступу до даних, законодавче
регулювання питань електронного урядування. В. Кузьменко досліджує
сучасний стан та законодавче забезпечення цифровізації діяльності органів
державного управління [4]. Обов’язки з захисту інформації покладено на
Службу Безпеки України та Адміністрацію Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України. Авторський підхід щодо цифровізації
публічних послуг органів самоорганізації населення в Україні базується на
інтеграції функцій публічного управління та інформаційно-комунікаційних
технологій, спрямований на надання електронних публічних послуг органами
самоорганізації населення та створення інструментів цифровізації публічного
управління з метою залучення жителів до процесів публічного управління на
місцевому рівні.
На сьогодні існує достатньо програмного забезпечення, яке застосовують
для автоматизації управлінської діяльності.
Система АСКОД - це комплексне рішення, що забезпечує технологію
централізованого управління документообігом, забезпечує повну роботу
територіально віддалених користувачів системи через веб-доступ.
Програмний

продукт

UA-БЮДЖЕТ

призначений

для

комплексної

автоматизації бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної
плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку
обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з
державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [6].
В. Коломієць обґрунтовує економічну доцільність впровадження модуля
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CRM VTiger Pro в діяльності сектору забезпечення доступу до публічної
інформації та комунікації з громадськістю органів державної адміністрації [2].
Удосконалення

інформаційно-аналітичного

забезпечення

державного

управління в контексті реалізації Національної програми інформатизації та
Концепції розвитку електронного урядування, має базуватися на єдності
методологічної бази створення архітектур, які містяться в ІАС і реалізації
принципу

централізовано-децентралізованого

управління

процесом

впровадження ІАС різними органами влади.
Проектування ІАС державного управління доцільно реалізовувати в
організаційному змісті як сукупність взаємодій керівних органів впровадження
ІАС державного управління (Національного центру електронного урядування;
СБУ, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Національного депозитарію електронних ресурсів) з
департаментами ІТ органів влади шляхом утворення робочих груп з
керівництва розробкою і впровадження ІАС, з розробки функціональності
інтерфейсу,

аналітичного

забезпечення,

архітектури

електронного

документообігу;

адміністративних
забезпечення

процедур,

інформаційної

безпеки. В методичному плані проектування ІАС запропоновано реалізовувати
з допомогою інструментів IDEF, функціонального аналізу, інструментів оцінки
ефективності ІАС.
Реалізація даного підходу дозволить інтегрувати інформаційно-аналітичну
діяльність в систему е-урядування і тим самим, створити основу розробки
загальних і спеціальних електронних сервісів органів державної влади,
забезпечити

можливість

кожного

органу

влади

інтегрувати

власні

напрацювання по створенню ІАС до архітектури загальної ІАС державного
управління, забезпечити прозорість та оперативність надання адміністративних
послуг, створення надійної інформаційно-аналітичної основи ухвалення
державно-управлінських рішень.
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Валерій Молошнюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБРЕСУРСІВ
В

статті

розглянуто

основні

особливості

впровадження

сучасних

інформаційних технологій і систем для підвищення ефективності його
діяльності. Проведено порівняльний аналіз типів веб-ресурсів підприємств та
визначено напрямки їх оптимізації.
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Ключові слова: інформаційні технології, інформаційне суспільство, вебресурси, оптимізація, просування веб-ресурсів.
Всесвітня комп’ютерна мережа розвивається настільки стрімко, що
щорічно

обсяг

інформаційних

ресурсів

практично

подвоюється.

На

сьогоднішній день без Інтернету неможливо уявити діяльність будь-якого
сучасного підприємства. Мережу не можна розглядати як конкурента в бізнесі,
оскільки Всесвітня павутина надає неоціненну інформаційну допомогу і додає
до традиційних новий канал реалізації послуг – електронний [4].
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Дослідженням

питань

використання інформаційних технологій, зокрема оптимізації веб-ресурсів
підприємства займалися такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Джефкінс Ф.,
Бокарев Т., Варвиш О.С., Вертайма К., Дрокіна Н.І., Маслак О.І., Ілляшенко
Н.С. та інші.
Метою

статті

є

дослідження

напрямів

оптимізації

веб-ресурсів

підприємства як одного з головних інструментів маркетингових комунікацій.
Поняття «інформаційна технологія» виникло в останньому десятилітті
ХХ століття. Головною особливістю інформаційних технологій є те, що в них і
предметом, і продуктом праці є інформація, а знаряддям праці – засоби
обчислювальної техніки і зв’язку. Сьогодні інформація розглядається як цілком
реальний виробничий ресурс поряд з іншими матеріальними ресурсами.
Загалом, аналізуючи роль і значення інформаційних технологій для
сучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обґрунтовані
висновки про те, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цих технологій
в найближчому майбутньому буде швидко зростати. Саме цим технологіям
належить сьогодні визначальна роль в області технологічного розвитку.
Аргументами для цих висновків є ряд унікальних властивостей інформаційних
технологій (оперативність, доступність), які й висувають їх на пріоритетне
місце по відношенню до виробничих і соціальних технологій. У числі
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відмінних властивостей інформаційних технологій, що мають стратегічне
значення для розвитку суспільства, видається доцільним виділити наступні,
найбільш важливі [4].
По-перше, інформаційні технології дозволяють активізувати і ефективно
використовувати інформаційні ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш
важливим стратегічним фактором його розвитку. Досвід показує, що
активізація поширення та ефективне використання інформаційних ресурсів
(наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду)
дозволяють одержати істотну економію інших видів ресурсів: сировини,
енергії, матеріалів і устаткування, людських ресурсів, соціального часу [4].
По-друге, інформаційні технології дозволяють оптимізувати і в багатьох
випадках автоматизувати інформаційні процеси, які в останні роки займають
усе більше місце в життєдіяльності суспільства. Загальновідомо, що розвиток
цивілізації відбувається в напрямку становлення інформаційного суспільства, в
якому об’єктами і результатами праці більшості зайнятого населення стають
уже не матеріальні цінності, а інформація та наукові знання. На даний час у
більшості розвинених країн велика частина зайнятого населення у своїй
діяльності в тій чи іншій мірі пов’язана з процесами підготовки, зберігання,
обробки і передачі інформації й тому змушена освоювати і практично
використовувати відповідні цим процесам інформаційні технології [4].
Отже, інформаційні технології відіграють винятково важливу роль у
забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, а також у системах
підготовки та поширення масової інформації. Ці засоби швидко асимілюються
культурою суспільства, бо вони не тільки створюють великі зручності, але і
знімають

багато

виробничих,

соціальних

та

побутових

проблем,

що

викликаються процесами глобалізації та інтеграції світового співтовариства,
розширенням внутрішніх і міжнародних, економічних та культурних зв’язків,
міграцією населення і його все більш динамічним переміщенням планетою [4].
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Вплив інформаційних технологій прямо пов’язаний з підвищенням
ефективності роботи бізнесу в цілому. Розвиток підприємств передбачає
широке використання новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій,
зокрема веб-ресурсів.
Веб-ресурс – це сукупність сторінок в електронному вигляді, поєднаних
єдиною системою навігації, що розміщуються у комп’ютерній мережі та
доступні для перегляду користувачам.

Рисунок 1 – Можливості веб-ресурсів
В момент створення свого власного веб-ресурсу підприємство має
визначитись з цілями, для яких цей ресурс буде створено.
Загалом, в залежності від мети, завдань та виду діяльності підприємства
виділяють декілька типів веб-ресурсів: інформаційний, комерційний та
навігаційний.
Інформаційний веб-ресурс – це ресурс, який містить вичерпну
інформацію з будь-якої предметної області та проектується з метою створення
власного співтовариства користувачів для подальшого впливу на нього [1].
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Таблиця 1 – Порівняння основних показників типів веб-ресурсів
Типи веб-ресурсів
Інформаційний

Конкурентні переваги

Показники ефективності

- цікавий контент;

- кількість переглядів;

- унікальність пропонованої

- час проведення на сайті;

інформації;

- кількість зареєстрованих

- зручний та привабливий

користувачів;

дизайн;

- кількість постійних

- постійне оновлення матеріалів

користувачів за певний період.

сайту.
Комерційний

Навігаційний

- детальний опис технічних

- середня вартість покупки;

характеристик товару;

- обсяг продажів компанії за

- наявність прайс-листу;

певний період;

- зручність в оформленні

- рівень конверсії;

замовлень;

- середній прибуток з одного

- постійне оновлення каталогу.

залученого відвідувача на сайт.

- зручність роботи з ресурсом;

- кількість відвідувачів загалом;

- наявність значної за обсягом

- кількість відвідувачів, які

бази даних;

постійно користуються даним

- надання додаткових сервісних

ресурсом;

функцій.

- кількість повторних
відвідувань;
- час проведення на сайті.

Інформаційні веб-ресурси використовуються підприємствами з метою
поширення інформації про свою діяльність, формування позитивного іміджу,
бренду та забезпечення детальною інформацією про товари та послуги
підприємств.
Комерційні веб-ресурси - це ресурси, головною метою яких є продаж.
Тому вони мають підтримувати певний необхідний комплекс елементів таких
як представлення товару, формування замовлення і проведення його оплати
через Інтернет. Головним завданням комерційного типу сайту є розширення
ринку збуту підприємства.
Навігаційні веб-ресурси – це електронні ресурси, метою яких є
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перенаправлення споживачів на інші веб-ресурси [2]. Такі веб-ресурси дають
змогу не лише збільшити прибутки підприємства, але й завоювати позицію
лідера на ринку товарів та послуг. До навігаційних веб-ресурсів відносять
пошукові системи, каталоги та портали. Пошукові системи постійно
оптимізуються такими напрямами як зростання обсягів баз даних, можливості
складання запиту та зручність структури сайту, видача результатів і наявність
додаткових сервісних функцій. Системи, які не оптимізують вже наявні функції
і не впроваджують нових елементів поступово виводяться з активного
використання.
Оптимізація веб-ресурсів – це комплекс різних спеціальних заходів, які
спрямовані на підвищення позицій ресурсу та поліпшення видимості в
пошукових системах.

Рисунок 2 – Категорії оптимізації веб-ресурсів
Внутрішня оптимізація – це комплекс заходів, який

передбачає

зосередження роботи над самим веб-ресурсом. До основних факторів
внутрішньої оптимізації належить: теги і мета-теги, ключові слова, чітка
структура сайту, навігація, контент сторінки, оптимізація зображень, дизайн,
структура URL, мікророзмітка тощо.
Внутрішня оптимізація складається з наступних заходів:
1. Проведення аналізу, що визначає, наскільки ресурс відповідає
технічним вимогам, які є недоліки, помилки.
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2. Виправлення недоліків, виявлених на першому етапі.
3. Складання списку ключових слів та фраз, які здатні найбільш точно
охарактеризувати тематичну спрямованість ресурсу.
4. Відповідно до раніше визначеним ключовим словам і фразам
(семантичним ядром) здійснюється написання мета-тегів ключових слів та опис
і заговолок відповідно до встановлених стандартів.
5. Редагується структура URL та навігація, що дозволяє адаптувати
ресурс під існуюче семантичне ядро.
6. Відбувається оптимізація текстів, зображень та контенту в цілому.
7. Ведеться робота над покращенням зручності використання вебресурсу.
Зовнішня оптимізація – це комплекс заходів, які спрямовані на
збільшення кількісних та якісних показників зовнішніх посилань на ресурс. До
такої оптимізації відносять нарощування маси посилань веб-ресурсу, тобто
створення свого роду бази зі схожою тематикою, які будуть посилатися на
ресурс, тим самим збільшуючи його позиції у пошуковій видачі по різним
пошуковим запитам.
Крім зазначених чинників, на ранжування ресурсу в глобальній мережі
впливає й інша група чинників, які впливають на структуру ресурсу та містять
такі елементи як головна сторінка сайту, релевантність веб-ресурсу, кількість
сторінок сайту [6].
На практиці існує три основних методи оптимізації веб-ресурсів: біла,
сіра та чорна. Біла оптимізація – це оптимізація, при якій використовуються
легальні професійні методи, які передбачають доповнення один одного та
отримання стабільного результату. До сірої оптимізації відносяться ті прийоми,
які не заборонені, але потенційно є недобросовісними. Чорна оптимізація
включає заборонені методи, які характеризуються явною некоректністю. Якщо
пошукова система виявить чорну або сіру оптимізацію, то до веб-ресурсу
будуть застосовані штрафні санкції або його заблокують.
Отже, щоб веб-ресурси підприємств стали ефективним інструментом
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інтернет-маркетингу, з ними потрібно постійно працювати, удосконалювати,
модернізувати,

тобто

оптимізувати.

Так,

успішне

поєднання

усіх

вищеперерахованих методів оптимізації веб-ресурсів призведе до просування
підприємств

на

ринку

і,

відповідно,

збільшить

їх

прибутковість

та

конкурентоспроможність.
Таким чином, можна зробити висновок, що одним із найбільш актуальних
на сьогодні елементів Інтернет-маркетингу є оптимізація веб-ресурсів
підприємств. Оптимізація допомагає веб-ресурсам розвиватись, підвищувати
свій рівень, ставати цікавими для більшого кола користувачів мережі Інтернет
та загалом сприяти ефективності підприємств.
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Обґрунтовано необхідність удосконалення організації та методики обліку й
оперативного контролінгу матеріальних ресурсів в умовах автоматизованої
обробки

облікової

інформації;

запропоновано

впровадження

модульної

концепції автоматизованої системи обліку.
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Нині на багатьох українських підприємствах йдуть спроби розробки та
впровадження сучасних методів та відповідних інформаційних систем
управління

підприємством.

характерних

для

Одним

успішних

із

напрямків

сучасних

оптимізації

підприємств,

є

роботи,

використання

інформаційних технологій, спеціалізованих технологій та програм, зокрема,
ERP-систем. Вони об’єднують інформаційний простір підприємства, роботу
його окремих підрозділів та реалізують можливість коригування діяльності на
кожному етапі виробничого процесу шляхом внесення необхідних виправлень з
урахуванням змін різних факторів. Це дозволяє приймати управлінські рішення
з більш глибоким аналітичним підґрунтям.
Проблему
Бенько М.М.,

автоматизації
Нечепуренко

управління
Д.С.

підприємства

Управління

досліджували

оборотними

коштами,

фінансовими та матеріальними ресурсами є предметом дослідження Любезної
І.В., Марущак Л.І. та ін.
Проте система управління процесом раціонального матеріалоспоживання
потребує комплексного підходу.
Мета

статті

–

обґрунтувати

необхідність

оперативного контролінгу виробничих запасів.
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удосконалення

системи

Автоматизація контролю матеріальних ресурсів передбачає економне
виробництво, планування виробництва відповідно до принципу «Justin-Time»,
що включає систему планування потреб у матеріалах (MRP), систему
планування виробничих ресурсів (MRPII) з метою скорочення, а за можливості,
повного запобігання основних видів втрат (перевиробництво; нераціональні
транспортні

перевезення,

переміщення,

операції;

виправлення

браку;

надлишкові запаси; простої тощо) [4].
Сучасні ERP або WMS системи засновані на вимогах користувачів. Системи
такого типу підвищують продуктивність і знижують витрати на персонал. На
відміну від класичного управління товарами, вони відображають всі сфери і
бізнес-процеси компанії [1].
У центрі уваги комплексних систем автоматизації не лише управління
матеріальними ресурсами, але також фінанси і бухгалтерський облік,
управління персоналом, продажу, маркетинг, дослідження та інші сфери
діяльності компанії. Функціональні розмежування, які раніше були загальними
для логістики, фінансового обліку та контролінгу, наприклад, усуваються за
допомогою комплексної системи. Всі відділи спілкуються між собою і
використовують одну і ту ж базу даних.
Управління

матеріальними

ресурсами

або

планування

ресурсів

підприємства - це планування, управління і контроль всіх рухів матеріалів в
компанії, а також між компанією та іншими суб'єктами бізнесу, такими як
клієнти і постачальники [1].
Розглянемо систему планування та обліку виробничих ресурсів приватного
підприємства.
підприємства

За

результатами

проведених

виробничо-торгівельна

фірма

досліджень

«Морион»

Приватного

зафіксовано,

що

інформаційна база даних про рух виробничих запасів формується не в місцях їх
зберігання, а лише в бухгалтерії. В наслідок цього між цими підрозділами не
існує автоматизованого зв’язку, який би зменшив затрати часу працівників,
пришвидшив

передачу

необхідної

інформації.

Окрім

того,

зникла

б

необхідність повторного її введення у комп’ютерну базу даних із паперового
варіанту.
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Розроблення безпосередньо галузевої концепції зумовлюється багатьма
специфічними властивостями виробничо-торгівельної фірми щодо руху
інформаційних потоків. Насамперед мова йде про забезпечення підприємств
засобами комп’ютерної техніки та її розміщенні у місцях виникнення первинної
інформації, використанні програмного забезпечення, яке враховує специфіку
фірми [3].
Потребу в автоматизованому кількісному обліку виробничих запасів фірми
«Морион» має також відділ постачання. Тому необхідно створити цілу
автоматизовану мережу між підрозділами: бухгалтером по виробничих запасах
і підрозділами підприємства для того, щоб була можливість оперативно
отримувати інформацію про те, скільки необхідно закуповувати виробничих
запасів, який їх залишок на складах, чи списані окремі види матеріалів.
В результаті дослідження визначено основні напрямки і процедури
впровадження та використання комп’ютерної техніки в систему обліку і
контролю виробничих запасів, що дозволяє:
- забезпечити можливість швидкого виконання різноманітних операції, що
є важливим в умовах постійної зміни правил обліку виробничих запасів;
-

організувати

забезпечення

відповідного

обліку

раціонального

використання виробничих запасів і зниження матеріаломісткості виробництва;
- вести не тільки детальний багаторівневий облік, але й аналітичний облік
у різних незалежних розрізах (наприклад, у розрізі місць зберігання запасів), що
принципово неможливе в умовах ведення ручного обліку.
Поняття матеріалу є широким, і включає: закупку товарів для перепродажу,
сировину і напівфабрикати, необхідні для виробництва. Їх необхідно
закуповувати, зберігати і відправляти таким чином, щоб вони були в наявності
в достатній кількості, необхідної якості, в потрібний час і в потрібному місці.
З огляду на це, нами було запропоновано використання та комплексне
поєднання різних систем автоматизації Приватного підприємства виробничоторгівельна фірма «Морион».
Зокрема було продемонстровано взаємодію двох систем: десктопної версії
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ERP-системи, через яку, наприклад, оператор приймає новий товар, та версії
для смартфону, завдяки якій можна зчитати Бар-код та додати новий товар до
бази даних підприємства.
Отже, облік виробничих запасів підприємства повинен, з одного боку,
відповідати

завданню

точного

відображення,

наукового

групування,

узагальнення і контролю даних по наявності, руху і використанню сировини і
матеріалів, а з іншого – відповідати постійно зростаючим вимогам
управлінського персоналу в оперативній і зручній для користування інформації.
Оперативний контролінг, виходячи з результатів дослідження, базується
на системі управління, за допомогою якої досягається мета підприємницької
діяльності та своєчасність прийняття управлінських рішень.
Важливу роль для оперативного контролінгу виробничих запасів відіграє
система бюджетів.
При складанні бюджету виробничих запасів необхідно враховувати [2]:
-

показники діяльності підприємства та проведення аналізу щодо їх

стабільності згідно норми;
-

величину періоду та можливість перегляду складеного бюджету;

-

графік проведення контролю за виконанням бюджету.

Контроль

за

дотриманням

розроблених

і

затверджених

бюджетів

виробничих запасів є основною умовою ефективності системи оперативного
контролінгу, оскільки є носієм інформації для забезпечення успішної
господарської діяльності підприємства.
Ефективне функціонування контролінгу на підприємстві базується на
комплексному підході, структура якого відображена на рис. 1.
Зниження матеріаломісткості та раціональне використання матеріальних
ресурсів залежить від

успішного управління керівництвом діяльністю

підприємства. Суть його полягає у постійному контролі за витрачанням
матеріалів, виявлення перевитрат чи економії та заохочення працівників за
успішно досягнуті показники.
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Рисунок 1 – Структура комплексного підходу у системі управління процесом
раціонального матеріалоспоживання [3]
Виходячи із зазначеного, необхідно акцентувати увагу на тому, що система
прогнозування розвитку підприємства передбачає планування економічних
показників, а облік організовує збір необхідної інформації, її обробку в такому
розрізі, як це передбачено у системі планування. Дані обліку та планів
використовуються для аналізу відхилень, які виникли в процесі діяльності.
На фірмі необхідно ввести систему контролінгу, яка буде постійно
працююча, стабільна, швидко допоможе подолати труднощі та досягти
позитивних результатів. Ці всі заходи повинні забезпечити своєчасне
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інформування керівництва про можливі зміни на ринку та дати змогу
оперативно розробляти різні альтернативи розвитку підприємства.
Класифікація виробничих запасів є вихідним моментом побудови їх обліку.
Важливим показником обґрунтування собівартості продукції та розрахунку
виробничих витрат є оцінка виробничих запасів.
Оперативий контролінг виробничих запасів компанії забезпечить ефективне
функціонування
оперативного

в

сучасних

контролінгу

умовах

виробничих

господарювання.
запасів

Застосування

підприємства

підвищить

ефективність прийняття управлінських рішень. Для цього логічно створити
окремий підрозділ контролінгу з мінімальною кількістю фахівців, які будуть
об’єктивно здійснювати контроль діяльності підприємства, що дасть змогу
ефективніше залучати інвестиції для розвитку підприємства та постійно
контролювати як його діяльність, так і ціни на ринках збуту і постачання.
Впровадження контролінгу у виробничу практику підприємства дозволить
підвищити рівень координованості процесів планування, контролю, обліку,
аналізу на підприємстві, забезпечить її відповідними методами та засобами,
необхідними для якісного вирішення нагальних управлінських рішень.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСНОВ РОЗРОБКИ ANDROID-ДОДАТКІВ
У статті проведено дослідження основних понять розробки android-додатку,
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Сьогодні ринок техніки все більше і більше тяжіє до портативних
пристроїв. Адже для сучасної людини важливо постійно мати доступ до
Інтернету,

електронної

пошти,

соціальних

мереж.

Через

незручність

використання стаціонарних комп’ютерів і ноутбуків все частіше на перший
план виходять мобільні телефони та планшети. Розробка мобільних додатків на
сучасному етапі є вкрай популярною послугою. Кількість користувачів
мобільних пристроїв на різних платформах зростає з кожним днем. Сьогодні
користувач

вимагає

широкого

спектру

різноманітного

програмного

забезпечення для офісу та вирішення бізнес-задач. Тому розробка мобільних
додатків є дуже актуальною. Згідно зі статистичними даними, мобільні додатки
активно використовують близько 65% споживачів для придбання товарів, 60%
для замовлення послуг, майже 75% користуються онлайн-банкінгом [1].
Метою статті є дослідження основних понять розробки Android-додатків
для бізнесу, а також напрямків їх удосконалення.
На даний час найбільш популярними платформами для розробки Androidдодатків є Flutter, Xamarin, React Native, Android Native. Розглянемо детальніше
їх характеристики.
Flutter – кроссплатформенний фреймворк для розробки додатків
створений компанією Google. Це наймолодша платформа розробки з усіх, які
ми будуть розглянуті, дата офіційного виходу на ринок - травень 2017 року.
Головними задачами під час розробки було швидка компіляція, підтримку усіх
можливих платформ, зручність.
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Можливість підтримки різних платформ досягнути завдяки відмови від
використання стандартних методів відображення на усіх платформах, через те,
що у кожної вони унікальні, та створення власного відображення графіки із
змогою контролювати кожен піксель на екрані. [3]
Але крім графічною складової у кожного додатку є свій особливий
функціонал, навіть доступ до клавіатури потрібно отримувати по різному. Ідея
Flutter в тому, щоб дати можливість розробнику написати графічне уявлення
одночасно і для комп’ютерної програми, і для android-додатку і для ios-додатку.
А всю особливу логіку написати для кожного додатку окремо, що повинно
значно прискорити процес створення додатку.
По

швидкості

роботи

платформа

розробки

обходить

всіх

мультиплатформенних конкурентів завдяки мові програмування Dart та
власної реалізації рендерингу графіки.
Підхід Flutter також має недоліки, через змогу написання на усі
платформи додаток починає займати більше пам’яті, через те, що йому
потрібно мати свою, відмінну від звичайних додатків логіку для конкретної
платформи. Як наслідок навіть прості бізнес додатки починають займати від 20ти мегабайтів пам’яті.
Мовою розробки, якою доведеться писати на фреймворку Flutter є Dartмова, яка розроблена в компанії Google і недооцінена в багатьох колах
програмістів. Саме через використання цієї мови фреймворку не прогнозували
успіху, але у сучасних реаліях, коли потрібна кроссплатформенна розробка,
нові бізнес додатки майже завжди обирають Flutter.
Зазвичай розробку під Flutter виконують у програмах Android Studio та
VS code. Перший має велику кількість допоміжних елементів під час розробки,
завдяки яким можна переглядати навантаження на систему, структуру графіки
додатку, тощо, а другий є надзвичайно легким, що дає змогу розробляти
додатку навіть на слабких ноутбуках.
Xamarin – кроссплатформенний фреймворк від компаніїї Microsoft, який
офіційно вийшов у 2011 році. Платформа для розробки дає змогу розробляти
додатки, націлені на конкретні платформи в одному проекті. Ми пишемо код
для відображення окремо для windows (Xamarin.Forms), ios (Xamarin.IOS),
android (Xamarin.Android), а все що у них може бути спільного (зазвичай бізнес
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логіка) ми робимо один раз та застосовуємо для всіх. Такий підхід дає змогу
вийти на ринок максимально продуктивний та одночасно направлений на
конкретну платформу продукт.
Програмою в якій можна програмувати на плаформі xamarin є
надзвичайно функціональна та важка Visual Studio. Звичайно для такої
програми потрібно мати потужний комп’ютер чи ноутбук, але натомість ми
отримуємо безліч можливостей для роботи з базами даних, зручним пошуком
помилок, запитами до мережі тощо.

Рисунок 1 – Схема роботи Xamarin.Android
Додатки Xamarin.Android компілюються з C # в проміжну мову (IL), яка
потім компілюється в власну збірку під час запуску програми. Додатки
Xamarin.Android запускаються в середовищі виконання Mono паралельно з
віртуальною машиною Android Runtime (ART). Xamarin надає прив'язки .NET
до просторів імен Android, Java. Середовище виконання Mono викликає ці
простору імен через Managed Callable Wrappers (MCW) і надає Android Callable
Wrappers (ACW) для ART, дозволяючи обом середах викликати код один
одного. [2]

Рисунок 2 – Схема роботи Xamarin.IOS
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Програми Xamarin.iOS повністю випереджають час (AOT), скомпільовані
з C # у власний код збірки ARM. Xamarin використовує селектори, щоб
піддавати Objective-C керованому C #, а реєстратори - керованому коду C #,
Objective-C. Селектори та реєстратори в сукупності називаються "прив'язками"
і дозволяють Objective-C та C # спілкуватися. [2]
На момент написання статті xamarin майже не котується у програмістів,
зазвичай його використовують для підтримки уже написаних проектів або у
компаніях, які ще не готові перейти не іншу платформу. Сталось це через
динамічність мобільної розробки, ключові методи у мобільних платформах,
особливо android, змінюються досить швидко, як і патерни дизайну.
Розробники xamarin фізично не встигали за усіма платформами, а розробників
на фреймворку було не настільки багато, щоб встигати написати свої рішення,
які можна було б надати іншим програмістам. Як наслідок xamarin сильно
відстав і навіть сильний програміст не завжди зможе створити сучасний
стильний додаток. Microsoft обіцяють оновити базу і добавити підтримку
material design, але точних дат досі ніхто не озвучив, через що компанії все
більше і більше переходять на новіші фреймворки.
React Native – кроссплатформенний фреймворк для розробки додатків,
офіційно випущений у 2015 році компанією Facebook. У 2012 році Марк
Цукерберг сказав, що ставка на HTML була помилковою, javascript набагато
перспективніший, вважається, що вже тоді планувався react native. [5]
У Facebook Джордан Уолк знайшов спосіб генерувати елементи
призначеного для користувача інтерфейсу для iOS з фонового потоку
JavaScript, який став основою для веб-фреймворку React. Вони вирішили
організувати внутрішній хакатон, щоб удосконалити цей прототип, щоб мати
можливість створювати власні додатки з цією технологією. [6]
Після кількох місяців розробки Facebook випустив першу версію
конфігурації React JavaScript в 2015 році. Під час технічного розмови [6]
Крістофер Чедо пояснив, що Facebook вже використовує React Native у
виробництві для свого групового додатки і свого застосування Ads Manager. [5]
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«Learn once, write anywhere», що можна трактувати як «навчися один раз,
використовуй всюди» - головний принцип React Native, який має на увазі
застосування одного і того ж коду для різних платформ. Також в Native є
функція Hot Reloading, що дозволяє додавати новий код і вносити правки прямо
під час виконання - це дуже корисно, коли ви налаштовуєте призначений для
користувача інтерфейс. Середа поставляється з великим набором готових
компонентів, однак вони не завжди адаптуються під різні платформи, що
вимагає додаткових коригувань в коді. Завдяки великій підтримці спільноти
також є багатий вибір сторонніх бібліотек.
React Native використовує веб технології в розробці і навіть незважаючи
на добре виконану оптимізацію не настільки швидкий як розробка націлена на
одну платформу різним способом, незважаючи на це навіть зараз React
вважають одним з кращих кроссплатформенних фреймворків на рівні з Flatter.
Нативна Android розробка – датою виходу можна назвати 2008 рік (вихід
Android на ринок) – це розробка з використанням інтерфейсу системи Android
та її функцій на мові програмування Java. Така розробка є найкращим рішенням
у випадку коли якість продукту понад усе, на відміну від усіх розглянутих у
статті платформ, така розробка дає змогу створити додаток лише під одну
платформу, але натомість дає безліч переваги. У мобільній розробці кожних
півроку виходять нові методи роботи, нові моделі телефонів та систем,
змінюються захищеності систем, тощо. І при будь якій зміні нативна розробка
буде першою, хто зможе їх запровадити.
Раніше більшість додатків писалися мовою програмування Java, яка є
рідною для платформи Android, але слабкий контроль пустих полів,
надлишковий синтаксис мовних конструкцій завжди доставляли дискомфорт
розробникам, з часом компанія JetBrains випустила мову програмування Kotlin,
яка не мала проблем Java, але вміла компілюватися в Java. У травні 2019 року
компанія Google заявила що відтепер мова Kotlin є пріорітетною у розробці під
Android. [8]
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Нативний Android переважно розробляють у програмі Android Studio, яка
надає розробникам інтсрументи для пошуку помилок, велику палітру тестових
девайсів (емуляторів), підказок тощо. Платформа дає змогу розробляти не лише
android-додатки, а ще додатку для телевізорів чи годинників.
Android існує дуже давно як для інформаційної технології, через що
безліч методів та функцій розробки уже застарілі та не підтримуються на нових
девайсах. Компанія Google ще до виходу нових версій платформи інформує
розробників що може змінитися і що краще використовувати, окрім цього
Google створила для нативної розробки особливе середовище (Jetpack
Compose), використовувати його не обов’язково, але воно значно покращить
розуміння коду, зменшить його кількість та залишатись актуальною [9].
До Jetpack Compose входить: AppCompat – базові класи для полегшення
роботи розробника з компонентами Android; Android-KTX – покращена робота
розробника з мовою Kotlin; Android Test – для тестування додатку, LiveData,
ViewModel для полегшення роботи з даними додатку, без цих компонентів
надзвичайно важко підтримувати поворот екрану в Android через те, що
система під час повороту видаляє та створює заново додаток, а компоненти
ViewModel залишаються не видаленими, та можуть передати свої дані завдяки
LiveData; Room – для зручної роботи з локальними базами даних; WorkManager
– для виконання фонових завдань без можливості зашкодити користувачу, тощо
[9].
Порівняльна характеристика розглянутих
Android-додатків подана у табл.1.
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платформ

для розробки

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика фреймворків для розробки
додатків
Назва / Критерії Flutter
порівняння
Мова
Dart
програмування
Платформи
Android,
ios,
windows, web,
mac os, Google
Fuchsia
Дата випуску
2017
Розробник
Google
+
спільнота
Відкритість коду
так
Спільнота
Продуктивність

Xamarin
C#
Android,
windows,
os

React Native

Android Native

JavaScript

Java, Kotlin

ios, Android,
mac windows,
os

ios, Android
mac

2011
Microsoft

2015
Facebook
спільнота
Так + є платний так
функціонал
Не велика, але Середня
Велика
швидко
розвивається
Дуже висока
Висока
Висока

Виходячи із табл. 1, у якій подана

2008
+ Google
спільнота
так

+

Дуже велика
Дуже висока

порівняльна характеристика

фреймворків для розробки додатків можна зробити висновок, що найбільш
оптимальним рішенням для написання простого бізнес додатку є Flutter, а для
більша cкладних додатків або додатків, які повинні тісно працювати з
компонентами системи Android або повинні підтримуватись на протязі
тривалого часу краще використати нативну Android розробку.
Список використаних джерел:
1. Розробка мобільних додатків. URL: http://kiev.itstep.org/razrabotkamobilnyh-prilozhenij-pod-android/
2. Офіційна документація Xamarin. URL: https://docs.microsoft.com/enus/xamarin
3. Офіційна документація Flutter. URL: https://flutter.dev/
4. React Native вікіпедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native
5. React

Native документація.

URL:

https://code.facebook.com/posts/

1189117404435352/react-native-for-android-how-we-built-the-first-cross-platformreact-native-app/
6. React Native. Впровадження сучасних веб-технологій на мобільні
пристрої.

URL:

https://engineering.fb.com/2015/03/26/android/react-native-

bringing-modern-web-techniques-to-mobile/
228

7. Порівняння

фреймворків

мобільної

розробки.

URL:

https://tproger.ru/translations/cross-platform-frameworks-for-mobile-development/
8. Kotlin вікіпедія. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kotlin
9. Офіційна

документація

Android

Jetpack.

URL:

https://developer.android.com/jetpack

УДК 004.416.6 (045)
Олексій Плахотнюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено дослідження систем управління грошовими потоками
підприємства, здійснена їх порівняльна характеристика та обґрунтовано вибір
інформаційної системи з найбільш оптимальними параметрами.
Ключові слова: система управління грошовими потоками підприємства,
бізнес-процеси, cash flow, фінансові інструменти.
Управління грошовими потоками є одним із головних напрямків
діяльності компанії. Цей бізнес-процес охоплює розрахунок часу, фінансового
циклу, аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального
рівня коштів, складання бюджету коштів і т. д.
Управління грошовими потоками будь-якої комерційної організації є
важливою складовою частиною загальної системи керування її фінансовою
діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового
менеджменту і підпорядкування його головні цілі.
Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення
фінансової

рівноваги

підприємства

у

процесі

його

розвитку

шляхом

балансування об’ємів надходження й витрат коштів та їх синхронізації в часі.
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Управління грошовими потоками передбачає аналіз цих потоків, облік
руху коштів, розробку плану руху коштів. У світовій практиці грошові потоки
позначаються як «cash flow» [3].
Дослідженню методів і засобів управління грошовими потоками
підприємства присвячено праці таких відомих українських та закордонних
вчених, як Лігоненко Л., Ситник Г, Нагайчук В., Ясишена В., Поддєрьогін А.,
Невмержицький Я., Сорокина Е., Ясишена В. Разом з тим, даний напрямок
потребує подальшого розвитку, що обумовлює актуальність досліджень.
Метою статті є дослідження основних понять та інформаційних систем
управління грошовими потоками підприємства, здійснення їх порівняльного
аналізу з метою вибору системи з найбільш оптимальними параметрами.
В загальному вигляді система управління грошовими потоками має
наступний вигляд (рис. 1).
Що ж стосується елементів системи керування грошовими потоками, то
до них можна також віднести фінансові методи й інструменти, нормативноправове, інформаційне й програмне забезпечення [1, 2].
Серед фінансових методів, що мають безпосередній вплив на організацію,
динаміку й структуру грошових потоків підприємства, можна виділити систему
розрахунків

з

(акціонерами),

дебіторами

й

кредиторами;

контрагентами,

державними

взаємини
органами;

з

засновниками
кредитування;

фінансування; інвестування; страхування; оподаткування; факторинг та інші
[1, 4].
До фінансових інструментів відносять гроші, кредити, податки, форми
розрахунків, інвестиції, ціни, векселі й інші інструменти фондового ринку,
норми амортизації, дивіденди, депозити та інші інструменти, склад яких
визначається особливостями організації фінансів на підприємстві [1, 4, 6].
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Рисунок 1 – Система управління грошовими потоками
У процесі оптимізації грошових потоків у часі використовуються два
основних методи – вирівнювання та синхронізації. Вирівнювання грошових
потоків направлене на згладжування їх об’ємів у відрізках окремих інтервалів
розглянутого періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє усунути в певній
мірі сезонні й циклічні відмінності у формуванні грошових потоків (як
позитивних, так й негативних), оптимізуючи паралельно середні залишки
коштів й підвищуючи рівень ліквідності. Результати цього методу оптимізації
грошових потоків у часі оцінюються за допомогою середньоквадратичного
відхилення або коефіцієнту варіації, які у процесі оптимізації повинні
знижатись [1].
Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивних й
негативних їх видів. У процесі синхронізації має бути забезпечене підвищення
рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Результати даного
методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою
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коефіцієнта кореляції, який у процесі оптимізації має прагнути до значення
«+1». Тіснота кореляційного зв’язку підвищується за рахунок прискорення або
уповільнення платіжного обороту [1].
Ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації
системи керування грошовими потоками. Дана система створюється заради
забезпечення виконання короткострокових й стратегічних планів підприємства,
збереження платоспроможності й фінансової стійкості, більш раціонального
використання його активів й джерел фінансування, а також мінімізації витрат
на фінансування господарської діяльності.
На даний час на ринку програмних продуктів є досить широкий вибір
інформаційних систем для управління грошовими потоками. Однією з
затребуваних є система SAP R/3 ERP. Система SAP Enterprise Resource Planning
(ERP) розроблена німецькою компанією SAP AG і призначена для комплексної
автоматизації великих підприємств [8]. Комплексна автоматизація означає, що
єдина інформаційна система на основі R/3 дозволяэ автоматизувати усы бізнеспроцеси підприємства за сферами діяльності (планування виробництва, збут,
закупівля), а також за рівнями управлінської ієрархії підприємства, від введення
даних на нижніх рівнях до підтримки прийняття управлінських рішень на
верхніх.
Таке охоплення усіх сторін діяльності підприємства призводить до того,
що R/3 виставляє жорсткі вимоги до організації облікових і управлінських
процесів на підприємстві. Уся інформація, що обробляється в R/3 повинна
задовольняти вимогам повноти і своєчасності. Тільки за рахунок цього можна
отримати адекватну цілям управління підприємства інформацію [8]. Система
SAP ERP складається із набору прикладних модулів, які направлені на різні
процеси в компанії, а саме: фінанси FI, контролінг CO, управління основними
засобами AM, управління проектами PS, управління виробництвом PP,
управління матеріальними потоками MM, збут SD, управління якістю QM,
технічне обслуговування та ремонт обладнання PM, управління персоналом
HR, управління інформаційними потоками WF. Модуль FI (фінансовий облік)
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відповідає за відстеження потоків фінансових даних в рамках всієї організації
контрольованим чином і інтегруючи всю інформацію для ефективного
прийняття

стратегічних

рішень:

створення

організаційної

структури;

фінансовий облік; ведення фінансового року, періоди проводки; створення
плану рахунків, створення Головної книги рахунків; бухгалтерія дебіторів та
кредиторів; облік основних засобів.
Наступною досить поширеною системою, що використовується на
підприємствах для управління грошовими потоками є ІТ-Enterprіse. Це система
управління підприємством для вирішення різноманітних бізнес-завдань.
Система IT-Enterprise підтримує такі сучасні концепції управління, як MRPII,
MES,

APS

та

ERP.

Завдяки

комплексному

підходу

забезпечується

автоматизація усіх інформаційних потоків; присутня гнучкість налаштування
бізнес-процесів. Також забезпечена простота налаштування та управління в
реальному часі. В системі є також можливість створювати уніфіковані
управлінські звіти [9].
Ефективні рішення для управління грошовими потоками підприємства
надає інформаційна система Cash Visibility від Serrala – компанії-розробника.
Ця система дозволяє підприємству досягти більш поглибленого розуміння його
поточних та майбутніх грошових потоків. Дане рішення забезпечує не тільки
розуміння поточної ситуації з консолідованими залишками коштів у режимі
реального часу, але й додатково дає інструментарій для обліку термінів оплати
дебіторської й кредиторської заборгованості, поведінки клиєнтів на основі
статистики їх платежів, дозволяючи більш точно планувати кошти.Серед
переваг використання Cash Visibility можливо виділити наступні [10]:


Система може працювати 24/7;



зменшення витрат на 25-50%;



35% робочих місць можуть бути замінені роботами;



збільшення продуктивності робітників й рівня SLA до 35-50%;



доставка 100% коректних данних, виключаючи людський фактор

помилок;
233



усі знання, записані у системі, відсутність робітника тепер не є

критичним;


робітники більше не витрачають час на виконання рутинних задач,

роблячи акцент на інтелектуальних задачах.
Доступність своєчасної й актуальної інформації про стан рахунків й
грошових операцій, широкий набір інструментів для аналітики дозволяє
здійснювати у системі ефективне короткотривале, середньотривале або
довготривале планування й прогнозування. Це дає змогу фінансовим
підрозділам прописувати й встановлювати стандартні процеси планування для
корпоративних дочірніх компаній й легко відслідковувати процес їх роботи.
Крім того, організована таким чином система управління коштами передбачає
опцію відслідковування будь-яких змін даних й швидкого і чіткого обміну
ними з дочірніми компаніями, коли це необхідно. Такий підхід в організації
бізнес-процесів забезпечити інтеграцію нових підприємств, які стали частиною
компанії, наприклад шляхом злиття і поглинання [10].
«BAS ERP» є інноваційним рішенням для побудови комплексних
інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств.
Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та
середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особлива увага
відедена реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими
підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним
виробництвом [11].
В підсистемі Управління фінансами реалізована можливість формування
заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за
заявками.
В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної
інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними
документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це
дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не
спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити
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обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими
коштами, що знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення
[11].
Підтримується облік розрахунків з банком по еквайрингових операціях.
Крім реєстрації операцій платежу та повернення за платіжними картками,
додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання
повернень, утримання комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від
моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.
Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться у розрізі
напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже
гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для
роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб'юторів), проектам тощо.
Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від
продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.
Все

це

дозволяє

детально

аналізувати

ефективність

діяльності

підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.
Ключові інноваційні рішення і переваги системи «BAS ERP» [11]:


Облік кредитів, депозитів і позик.



Еквайринг (платіжні картки).



Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.



Розширені можливості управління поточними платежами.



Маршрути узгодження заявок.



Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні



Інвентаризація кас і банківських рахунків.



Аналітична звітність з руху грошових коштів.



План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується.



Відкладене відображення проводок в обліку.



Створення документів за типовими операціями.



«Аудиторський слід» даних.

дати.
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Генератор фінансових звітів, у тому числі для формування звітності за

міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації
звітності.
Розгляд характеристик та функціональних можливостей сучасних
інформаційних систем для управління грошовими потоками підприємств
дозволив розробити критерії для їх порівняльного аналізу. Для зручності було
запропоновано

наступні

ступені

прояву

критеріїв:

«-+»

–

критерій

відображений не в повній мірі; «++» – середній ступінь прояву критерію; «+++»
– найвищий ступінь прояву критерію. Використовуючи наведені вище критерії
була проведена порівняльна характеристика найбільш поширених систем для
управління грошовими потоками на підприємстві. Результати порівняльної
характеристики за розробленими критеріями наведені в табл.1.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика систем управління грошовими
потоками підприємства
Назва системи /
Назва критерію

«SAP
R/3

«BAS
ERP»

«ITEnterpise»

«Cash
Visibility»

ERP»
Призначення

+++

+++

++

++

Функціональні можливості

+++

+++

++

++

Модульність та
інтегрованість

++

++

++

++

Поширюваність

++

++

++

++

Інструментальні засоби
створення

-+

-+

++

-+

Тривалість розробки та
впровадження

-+

-+

-+

-+

Складність налаштування

++

-+

++

-+

Виходячи із наведеного у табл. 1

порівняльного аналізу систем

управління грошовими потоками підприємства, можливо зробити висновок, що
найбільшими функціональними можливостями володіють такі системи, як
«SAP R/3 ERP» «BAS ERP». Здатність до інтегрування окремих модулів
притаманна усім розглянутим інформаційним системам. Найменшу складність
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налаштування мають «BAS ERP» та Cash Visibility. Таким чином, виходячи із
повноти функціональних можливостей у поєднанні із простотою налаштування
та експлуатації, найбільш оптимальною управління грошовими потоками
можна вважати «BAS ERP».
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У
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розглянуто

особливості

моделювання

мережевих
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Охарактеризовано види мережевих атак. Проведено класифікацію мережевих
атак по категоріям. Акцентовано увагу на важливості використанні
інформаційних систем в процесі управління підприємством.
Ключові слова: веб – сервер, атаки, вразливості, комп’ютерна мережа,
мережева атака.
В реаліях розвитку інформаційного суспільства все більше розвиваються
ІТ технології. Комп’ютерні мережі виступають одним з напрямів розвитку
суспільства, в якому основним ресурсом виступає інформація. Однак,
паралельно з розвитком технологій передачі даних, розвиваються і технології
викрадення даних, в тому числі і з комп’ютерної мережі.
Це обумовлено дією багатьох чинників, таких як:


розширення спектру задач, що вирішуються ІС;



підвищення складності алгоритмів обробки інформації;



збільшення об'ємів інформації, що обробляється;



ускладнення програмних і апаратних компонентів в локальних

обчислювальних мережах і відповідно – підвищення ймовірності наявності
помилок і вразливостей;


підвищення агресивності зовнішніх джерел даних (глобальних

мереж);


поява нового виду загроз.

Необхідно враховувати, що конкурентоспроможність підприємств, розмір
отримуваного ними доходу, їх положення на ринку істотно залежать від
коректності функціонування їх інформаційної інфраструктури, цілісності
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основних інформаційних ресурсів, захищеності конфіденційної інформації від
несанкціонованого доступу. Виходячи з цього, зростають вимоги до систем
захисту локальних обчислювальних мереж, які повинні забезпечувати не тільки
пасивне блокування несанкціонованого доступу до внутрішніх ресурсів мережі
підприємства із зовнішніх мереж, але і здійснювати виявлення атак, аналізувати
причини виникнення загроз інформаційній безпеці і, в міру можливості,
усувати їх в автоматичному режимі. Тому, проблема пошуку ефективного і
дієвого засоу для захисту інформації від мережевих атак є актуальним та
потребує подальших досліджень.
Формулювання цілей. Виявити нові можливості для захисту інформаціі від
мережевих атак на сучасних підприємствах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система кіберзахисту державних
інформаційних ресурсів України та об'єктів критичної інфраструктури на
об'єктах моніторингу в період з 6 по 12 січня 2021 року зафіксувала 5,027 млн
підозрілих подій.
Згідно

з

повідомленням

Держспецзв'язку,

більшість

зафіксованих

підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (39%), мережевого
сканування (27%), спроб отримання прав користувача (9%), спроб отримання
прав адміністратора (12%), а також підозрілого виконавчого коду (6%).
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України
CERT-UA в цей період зареєструвала й опрацювала 1,75 тис. кіберінцидентів,
що на 44% менше, ніж попереднього тижня.
Більшість оброблених інцидентів стосується недержавного сектора
(близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується шкідливого ПЗ (99%
від загальної кількості).
На сьогоднішній час найважливішою проблемо в області ІТ є забезпечення
цілісності і захисту даних. Безпека інформаційної мережі включає захист
обладнання, програмного забезпечення, даних і персоналу. Підвищення
інтересу до TCP/IP-мереж обумовлено бурхливим зростанням мережі Internet.
Однак це змушує замислитися над тим, як захистити свої інформаційні ресурси
від атак із зовнішньої мережі. Якщо ви підключені до Internet, Ваша система
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може бути атакована. Протоколи сімейства IP є основою побудови мереж
Internet і глобальної мережі Internet. Незважаючи на те, що розробка TCP/IP
фінансувалася Міністерством оборони США, TCP/IP не володіє абсолютною
захищеністю і допускає різні типи атак, розглянуті в даній главі. Для
здійснення подібних атак потенційний зловмисник повинен мати контроль хоча
б над однією з систем, підключеної до Internet.
Виявлення мережевих атак на комп'ютерну систему відбувається за
допомогою аналізу мережевого трафіку - дані, які надходять в систему або
відправляються з неї. Для ясності процесу виявлення розглянемо параметри
мережевого трафіку, які аналізуються для забезпечення безпеки комп'ютерних
систем, а також типи мережевих атак.
Дані в комп'ютерних мережах передаються у вигляді мережевих пакетів. У
структурі мережевого пакету виділяють три основні поля (рис. 1): заголовок
пакету, поле даних пакету, закінчення пакету.

Рисунок 1 – Структура мережевого пакету
Заголовок

пакету

містить

стартову

комбінацію,

яка

забезпечує

налаштування мережевого обладнання на прийом і обробку пакету, а також
мережеві адреси приймача і передавача пакету і деяку загальну службову
інформацію. Поле даних пакету містить в собі, власне, інформацію, яка і
передається від передавача до приймача. Закінчення пакету містить в собі
контрольну суму, яка дозволяє судити про успішність передачі інформації,
стопову комбінацію, яка служить для інформування про закінчення пакету, а
також деяку службову інформацію.
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У

залежності

від

використовуваних

технік

при

здійсненні

несанкціонованих впливів на комп'ютерну систему, виділяють 4 типи
мережевих атак.
DoS (denial of service) атаки - це мережеві атаки, спрямовані на виникнення
ситуації, коли в системі, що атакується відбувається відмова в обслуговуванні.
Дані атаки характеризуються генерацією великого обсягу трафіку, що
призводить до перевантаження та блокування сервера. Виділяють шість DoS
атак: back, land, neptune, pod, smurf, teardrop.
U2R

(user-to-root)

користувачам

атаки

привілеїв

передбачають

локального

отримання

суперкористувача

зареєстрованим
(адміністратора).

Виділяють чотири типи U2R атак: buffer_overflow, loadmodule, perl, rootkit.
R2L

(remote-to-local)

атаки

характеризуються

отриманням

доступу

незареєстрованого користувача до комп'ютера з боку віддаленої машини.
Виділяють вісім типів R2L атак: ftp_write, guess_passwd, imap, multihop, phf,
spy, warezclient, warezmaster.
Probe атаки полягають в скануванні мережевих портів з метою отримання
конфіденційної інформації. Виділяють чотири типи Probe атак: ipsweep, nmap,
portsweep, satan.
Одним з підходів до аналізу загроз безпеці комп'ютерних систем є
виділення в окремий клас загроз, властивих тільки комп'ютерним мережам.
DoS-атака (Denial of Service – відмова в обслуговуванні) – атака на
розрахункову систему з метою вивести її з ладу, тобто створити умови, щоб
користувачі не могли отримати доступ до системи.
DDoS атака – це атака на обчислювальну систему з метою вивести її
ресурси з ладу, зробити недоступними для користувачів. DDoS атаки
організовуються за допомогою ботнетів (botnet) – мережі інфікованих хостів
(ботів). Схематично атака виглядає приблизно так: на вибрану жертвою
інформаційну систему надходить величезна кількість помилкових запитів з
сотень, тисяч хостів з різних кінців світу. В результаті цього сервер витрачає всі
свої ресурси на обслуговування цих запитів і стає практично недоступним для
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звичайних користувачів. Коротко суть мережевої атаки можна описати так:
через керуючу консоль зловмисник зв’язується з головними серверами ботнету,
з яких безпосередньо відправляються команди інфікованим хостам, що
формують сотні запитів різних типів, якими атакується вузол-мішень.
Архітектура кластера DDoS наведена на рис.2.

Рисунок 2 – Структура мережевого пакету
Виділяють такі види DdoS атак:


UDP Flood – Мережева атака яка використовує безсеансовий режим

протоколу UDP. Полягає у відправці безлічі UDP-пакетів (як правило великого
обсягу) на певні або випадкові номери портів віддаленого хоста.


ICMP Flood– Мережева атака яка використовує протокол ICMP

який компенсує недоліки протокола IP і гарантовано надсилає дані .
Управління Інтернет повідомленнями протоколу ICMP здійснюється без
встановлення з'єднання, що використовується для IP операцій, діагностики та
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помилок. Так само, як з UDP Flood, ICMP Flood (або Ping Flood) є прикладом
незахищеності від основного нападу; тобто, він не покладається на будь-яку
конкретну помилку, наприклад, досягнути відмови в обслуговуванні. ICMP
Flood може включати будь-який тип наприклад ICMP повідомлення запиту або
луни.

ICMP

Flood

відправляє

трафік

на

цільовий

сервер,

він

стає

перевантажений від спроб обробляти кожен запит, в результаті чого
відбувається відмова в обслуговуванні. ICMP Flood є об'ємною атакою,
вимірюється в Мбіт (пропускна здатність) і PPS (пакетів в секунду).
Організувати атаку можна за допомогою програми Anonymous DoSer.
Програма проста у використанні потрібно вказати адресу сайту або його ip і час
який пакет буде надсилатись:
Website [URL/IP]: адреса.сайту
Time [SECONDS]: 15
Для ідентифікації атакуючого трафіку застосовуються апаратні засоби, які
аналізують сигнатуру, статичні і поведінкові дані для кожного типу
захищаючого сервісу. Перевіряється зберігання вимог специфікацій протоколів,
що використовуються.
Також існує можливість програмного захисту але це дуже примітивний
метод забивання смуги пропускання і створення навантажень на мережевий
стек через монотонну посилку запитів ICMP ECHO (пінг). Легко виявляється за
допомогою аналізу потоків трафіку в обидві сторони: під час атаки типу
ICMPфлуд вони практично ідентичні.
Наприклад:
ping -i 0 -s 10000 -l 100 -q ya.ua
Висновки. Інтернет-злочинність стає ще більш складною і продуманою. Це
є результатом консолідації

мережевих можливостей, які розширюються і

соціально-економічних чинників, таких, як економічний розвиток і відсутність
ІТ-зайнятості.
Комп'ютерні злочинці, уникають проблем з законом в тих країнах, які
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зазнають серйозні політичні проблеми і проблеми безпеки. Очевидно, що
проблема нагляду за інформаційними потоками в віртуальному просторі вже
назріла і вимагає свого рішення. В іншому випадку в найближчі роки світовій
спільноті загрожує «шквал» інформаційних атак, несанкціонованих розсилок і
навіть передбачаються масові «кібертерракти» як на державні, так і на
корпоративні мережі.
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У статті проведено дослідження основних понять розробки системи
автоматизованого управління, питання вибору платформи для розробки,
порівняльний аналіз сучасних МК.
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Нині платформа Arduino має мільйони користувачів по всьому світу, а
також велика кількість різних компаній по всьому світу використовують дану
платформу для швидкої реалізації своїх проектів. Також платформа Arduino
зручна для розробки макетів різних пристроїв і систем управління для того щоб
побачити як саме працює винахід і чи є у ньому якісь дефекти чи як їх ще
називають

«артефакти». Кількість прихильників платформи Arduino дійсно

значна але окрім даного мікроконтролеру є ще декілька розповсюджених. А
саме від компанії STMicroelectronics і їх мікроконтролери (МК) STM8 та
STM32, Atmel(Microchip) з їх серіями МК AVR8, AVR32, AVR Megax. Тому
розглянемо питання, як саме Arduino можна використовувати для розробки
системи автоматизованого управління.
Метою статті є дослідження основних понять розробки системи
автоматизованого управління на основі мікроконтролерів, а також порівняння
Arduino з іншими платформами.
Сьогодні найбільш популярними платформами для розробки електронних
пристроїв є AVR, ARM и також сама Arduino. Розглянемо детальніше їх
характеристики.
AVR

–

(Advanced Virtual RISC)
245

розшифровується

як

«розширений

віртуальний RISC». Сам RISC (reduced instruction set computer ) тобто
компьютер з укороченим набором команд. Це означає що для спілкування
інженера-розробника з мікроконтролером використовують даний масив команд
RISC. Перший мікроконтролер цієї компанії був випущений у 1996 році. На
рисунку 1 подивимось на внутрішню структуру мікрокнтролера AVR з якого
побачимо його функціонал.
Як видно з рисунку у нього є більш менш достатньо периферійних
пристроїв (шин передачі даних, портів вводу виводу, АЦП і т.д.), але середня
тактова частота на якій можуть працювати дані мікроконтролери це 10 МГц. У
сучасних реаліях це не велика частота, оскільки, мікроконтролер зазвичай
повинен виконувати не одну просту задачу, а набагато більше і дуже складних
задач (як правило від чотирьох).

Рисунок 1 – Структура мікроконтролера AVR
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Також функціонал даного мікроконтролера бажає кращого. Зазначимо, що
коли так багато інформації потрібно передавати за короткий проміжок часу,
такий мікроконтролер не зможе задовольнити потреби ринку радіоелектронних
пристроїв. Програмується AVR на мовах C і Assembler.
Середовище розробки під даний мікроконтролер називається «Atmel
Studio», є розробленим самим виробником й виглядає наступним чином.
Нині мікроконтролери AVR доживають свій час і тримаються на ринку тільки
через платформу Arduino, котра використовує дані мікроконтролери. Слід
зазначити, що мікроконтролери AVR досить довгий період випускаються та є
основою великої кількості продукції, проте на сьогодні мікроконтролери з
ядром AVR витісняються мікрокнтролерами з ядром ARM.

Рисунок 2 – Середовище розробки «Atmel Studio»
ARM – (Advanced RISC Machine) розшифровується як «удосконалена RISC
машина». Слід зазначити, що у цьому ядрі також є система RISC команд.
Система команд і сімейство описів й готових топологій 32-бітних й 64-бітних
мікроконтролерних ядер, що розробляються компанією ARM Limited. У 2006
році близько 98% були оснащені хоча б одним мікроконтролером ARM, що
показує їх високу ефективність. На рисунку 3 продемонстровано внутрішню
структуру мікроконтролера ARM.
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З огляду структури в ARM частота роботи самого звичайного мікроконтролера
в 200 разів більше ніж у мікроконтролерів AVR і це не говорячи про моделі
краще. Також з рисунку видно що периферійних пристроїв набагато більше і
деяких є у двох екземплярах чого у AVR буває нечасто. Програмується ARM як
і AVR на мовах C і Assembler. Одним з середовищ розробки під даний
мікроконтролер називається «IAR Embedded Workbench» й виглядає наступним
чином.

Рисунок 3 – Структура мікроконтролера ARM
Сьогодні мікроконтролери на ядрі ARM є досить прогресивними
мікроконтролерами, котрі використовуються у самих різних сферах (побутова
техніка, медицина, військова сфера і т.д.), проте робота з мікроконтролерами на
основі ядра ARM потребує дуже хорошої кваліфікацїі. Проте зазначимо, що
навіть з хорошою кваліфікацією відносно швидко реалізувати ідею для
тестування не вийде. Тому пропонуємо розглянути платформу Arduino.
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Історія Arduino починається в Італії. З одного проєкту людино-машинного
інтерфейсу для яких використовувася модуль, вартість якого була 50 доларів,
тому у 2003 році в рамках учбової роботи Ернандо Барраган розробив
апаратно-програмну платформу Wiring і у тому ж році Массімо Банці, Девід
Мелліс й Давід Куартілльє розробляють відвітлення від Wiring і називають її
Arduino. Тобто Arduino - це платформа розробки для швидкої реалізації ідей і їх
тестування та швидкого навчання у сфері вбудованих систем.

Рисунок 4 – Середовище розробки «IAR Embedded Workbench»
З самого початку і до цих пір в переважній більшості Arduino
використовує мікроконтролери з ядром AVR але в останній час платформа
починає переходити на мікроконтролери з ядром ARM. На рисунку 5 показано
внутрішню структуру мікроконтролера ARM та його функціонал.
Arduino програмується мові Arduino C. Середовище розробки під даний
мікроконтролер називається «Arduino IDE» розроблений самим виробником й
виглядає наступним чином.
Хоча Arduino побудовано не на самому продуктивному на сьогоднішній
день ядрі AVR, але реалізація роботи з ним дуже проста і певний проєкт можна
швидко реалізувати і протестувати, що є великим плюсом коли потрібно
наприклад швидко привести інвестиції у стартап.
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Рисунок 5 – Структура мікроконтролера Arduino

Рисунок 6 – Середовище розробки «ArduinoIDE»
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Порівнюючи дані мікроконтролери слід зазначити, що вони суттєво
відрізняються один від одного. Серія мікроконтролерів з ядром AVR вже з
десяток років застаріла, хоча її підтримка до сих пір активна через те, що ще
багато електроніки зроблено на їх основі, а також Arduino використовує їх в
своїй основі. Серія мікроконтролерів з ядром ARM є в даний час передовим
мікроконтролером, але через його складність не підготовленим людям буде
дуже складно з ним реалізовувати свої ідеї. Arduino уособлює простоту,
продуктивність і простоту реалізації, тому саме її нами було використано для
побудови систем автоматизованого управління.
Список використаних джерел:
1.

Сайт розробок на Kail uVision. URL: https://www.keil.com/

2.
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У статті проаналізовано та визначено основні загрози інформаційнокомунікативній системі підприємства та їх вплив на діяльність підприємства.
Розглянуто поняття інформаційної безпеки підприємства. Надана оцінка
запобігання

загрозам

в

інформаційно-комунікативних

системах

та

інформаційних ресурсах.
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Проблема інформаційної безпеки підприємств є надзвичайно актуальною
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на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, інформаційних систем
і мереж. Це пояснюється дедалі зростаючими технічними і програмними
можливостями доступу до інформації, що не завжди є правомірним і законним.
Щоб забезпечити інформаційну безпеку підприємства використовують чимало
різноманітних

засобів. Пропонується

вирішення цього

завдання через

розроблення і запровадження стандартних облікових процедур з наперед
реалізованими засобами захисту. В Україні такий досвід є. Це – автоматизовані
банківські системи, кожен елемент яких побудований за певними правилами і
виконує чітко визначену функцію, зокрема і контрольну. З розвитком
інформаційних технологій і їх широким впровадженням в облікові процеси
виникає проблема взаємодії цих облікових систем з іншими системами та між
собою, а також проблема конфіденційності. До того ж, ці проблеми існують на
технічному, програмному та інформаційному рівнях. Вирішити їх можна
шляхом розроблення і впровадження єдиних, загальних і обов'язкових правил
побудови і використання облікових інформаційних систем [1-3] .
Мета

статті

полягає

в

аналізі

основних

загроз

інформаційно-

комунікативної системи підприємства та їх вплив на діяльність підприємства.
Дослідженням питань системи економічної безпеки присвячені праці таких
вчених, як П. Друкер, К. Мак-Коннел, Й. Шумпетер та ін. Система економічної
безпеки

досліджується

у

працях

вітчизняних

науковців,

таких

як

О. Барановський, А. Гальчинський, Т. Клєбанова, О. Малиновська, А. Мокій,
В. Шлемко. Питанням розроблення і функціонування систем захисту
інформації

присвячено

праці

В.Л.

Бурячка,

В.Б.

Дудикевича,

М.П. Карпінського, О.С. Петрова, В.О. Хорошка.
Метою забезпечення економічної безпеки підприємства має стати система
протидії потенційним і реальним загрозам, розроблення превентивних заходів
щодо усунення чи мінімізації яких має забезпечувати суб’єкту господарювання
успішність
внутрішнього

функціонування

в

середовища.

При

нестабільних
цьому

умовах

безпека

зовнішнього

підприємства

та

повинна

забезпечуватися за такими основними напрямами, як економічна, науково252

технічна, інформаційна, кадрова, соціальна, екологічна, фізична безпека тощо.
Прорив інформаційних технологій наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя
викликав у світі значні системні перетворення, що дали можливість
сформуватись і розвинутись принципово новим і невід’ємним глобальним
субстанціям – інформаційному простору та інформаційному суспільству.
Неконтрольоване поширення та необмежене застосування провідними країнами
світу

інформаційного

простору

як

арени

дій

у

процесі

сучасного

інформаційного протиборства поступово привело до уразливості інформаційної
сфери цих країн до впливу внутрішніх і зовнішніх кібернетичних втручань та
загроз навмисного, випадкового, природного або штучного характеру [4]. При
цьому дедалі очевиднішою стає залежність загального рівня економічної
безпеки держави і підприємств від її інформаційного складника.
До захисту інформації пред'являються певні вимоги. Такий захист має
бути:
• безперервної. Так як зловмисники постійно шукають можливість для
обходу
захисту їх цікавить;
• планової. Кожна служба здійснює
планування шляхом розробки детальних
планів захисту інформації в сфері її компетенції і з урахуванням загальних
цілей організації;
• цілеспрямованої. має захищатися
не всі підряд, а певні об'єкти, що відповідають конкретним цілям;
• конкретною. Захищаються дані, об'єктивно що підлягають охороні, при
втраті яких може бути завдано певної шкоди
організації;
• активною. Інформацію необхідно захищати з достатнім ступенем
наполегливості;
• надійної. Незалежно від форми подання охоронюваних даних, мови їх
вираження і виду фізичного носія, на якому вони закріплені, методи і форми
захисту повинні надійно перекривати можливі шляхи неправомірного доступу
до цих даних;
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• універсальної. Незалежно від характеру, форми і види інформації
необхідно розумними і достатніми засобами перекривати будь-які види каналів
витоку, де б вони не проявлялися;
• комплексної. Неприпустимо застосовувати лише окремі форми або
технічні засоби для захисту інформації.
Всі види і форми захисту повинні застосовуватися в повному обсязі у
всьому різноманітті структурних елементів.
За підсумками опитування [5] головними у сфері загроз інформаційній
безпеці та протидії їм стали такі тенденції: – 41% компаній зазначили як
головний пріоритет захист конфіденційних даних від цільових атак; – 91%
компаній недооцінюють кількість існуючого шкідливого ПЗ; – антивірусне ПЗ
залишається найбільш розповсюдженим засобом забезпечення інформаційної
безпеки в організаціях; – протягом року 98% підприємств зіткнулися з
інцидентами кібербезпеки, джерела яких знаходилися за межами компанії, що
на 3% більше, ніж роком раніше. – чверть компаній втратили дані в результаті
зовнішніх кібератак; – 87% компаній постраждали від внутрішніх загроз; –
чверть таких інцидентів привела до втрати конфіденційних даних; – збиток від
одного інциденту інформаційної безпеки в середньому становить близько 20
млн. гривень для великої компанії і понад 780 тис. гривень для компанії
сегменту середнього та малого бізнесу; – на ліквідацію наслідків інциденту і
профілактику великі компанії додатково витрачають близько 2,1 млн. гривень,
а невеликі – близько 300 тис. гривень; – найчастіше в результаті інцидентів
кібербезпеки компанії втрачають операційні дані про внутрішню діяльність,
персональні дані клієнтів і фінансові відомості.
Також значні зміни відбулися у трійці найбільш пріоритетних завдань в
області інформаційних технологій у порівнянні з минулими роками [7]:
головною проблемою 41% респондентів назвали захист конфіденційних даних
(даних про клієнтів, фінансової інформації та ін.) від цільових атак, які в
минулому році навіть не входили в цей перелік.
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Таблиця 1 - Найбільш значимі ризики для підприємств України [6].
№

Ризики

Рейтинг 2020 р

1

Політичні ризики (війна, тероризм,
заворушення)
Розкрадання, шахрайство і корупція
Тероризм
Пожежа, вибух
Перерва у виробництві та постачанні
Природні катастрофи
Макроекономічні зміни (жорстка
економія, зростання цін, інфляція)
Єдиний соціальний внесок ринку
Кіберінциденти (кібератаки, витік даних,
збої IT)
Зміни в законодавстві та регулюванні
(протекціонізм)

65%

Місце в рейтингу
2019 р
1

39%
35%
27%
23%
15%
15%

2
4
3
5
7
8

15%
15%

9
10

12%

11

2
3
4
5
6
7
8
9
10

На друге місце (34%) перемістилося більш загальне питання захисту
даних, яке лідирувало до цього протягом трьох років. А третє місце отримало
завдання, яке раніше теж не потрапляло в список пріоритетних – 29% опитаних
відзначили необхідність забезпечення безперебійної роботи критично важливих
систем (наприклад, за рахунок застосування засобів захисту від DDoS-атак).
Тому невипадково питання інформаційної безпеки вже давно входить до числа
головних пріоритетів менеджменту всіх великих національних і світових
компаній, а останніми роками все більше число керівників середнього і малого
вітчизняного бізнесу починають усвідомлювати реальну небезпеку ризиків,
пов’язаних

з

інсайдерською

інформацією.

Можливість

зовнішнього

і

внутрішнього втручання в інформаційну систему підприємства може вплинути
на викривлення таких параметрів інформації, як конфіденційність, цілісність,
доступність, достовірність та ін. Це може привести до негативних наслідків у
діяльності підприємства:
– збій функціонування в системі управління процесами технології та
управління;
– розголошення комерційної таємниці та інших видів;
– порушення достовірності фінансової звітності;
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– несанкціонований доступ до бази даних підприємства;
– заміна публічної інформації в негативній формі.
Результатом викривлення інформації про діяльність підприємства можуть
стати [8]:
– вартість капіталу підприємства;
– труднощі в залученні інвестицій;
– розрив ділових відносин із партнерами;
– втрата вигідних контрактів;
– невиконання договірних зобов’язань;
– відмова від рішень, які стали неефективними через розголос інформації;
– втрата можливості запатентувати результат науково-технічної діяльності
або продати ліцензію;
– зниження цін або обсягів реалізації;
– нанесення шкоди авторитету та діловій репутації фірми;
– більш жорсткі умови отримання кредитів;
– труднощі в постачанні та придбанні устаткування тощо.
У певних ситуаціях нехтування питаннями захисту інформації може
привести і до повної втрати бізнесу.
Поняття інформаційної безпеки можна розглядати у декількох аспектах.
По-перше, це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який
забезпечує його формування, використання й розвиток в інтересах громадян,
організацій, держави. По-друге, це стан захищеності потреб в інформації особи,
суспільства і держави, за якого забезпечується їх існування та прогресивний
розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз.
Науковцями термін «інформаційна безпека» розуміється по-різному, причому
найчастіше мається на увазі якийсь один аспект цієї проблеми (табл. 3). На
нашу думку, інформаційна безпека підприємства полягає у формуванні
принципів, методів та заходів щодо виявлення, аналізу, запобігання та
нейтралізації негативних джерел, причин і умов впливу на інформацію. При
цьому поняття «інформаційна безпека» характеризує стан інформаційного
захисту господарюючого суб’єкта в умовах, коли існує імовірність загроз, що
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досягається системою заходів, спрямованих на попередження, виявлення та
ліквідацію інформаційних загроз. Таким чином, спектр інтересів інформаційної
безпеки щодо інформації, інформаційних систем та інформаційних технологій
як об’єктів безпеки можна поділити на такі основні категорії, як доступність –
можливість за визначений час отримати певну інформаційну послугу; цілісність
– релевантність та несуперечливість інформації, її захищеність від руйнування
та несанкціонованого змінювання; конфіденційність – захищеність від
несанкціонованого доступу. З позиції інформаційних технологій захисту
інформації інформаційна безпека – це система заходів, що дає змогу виявляти
вразливі місця інформаційно-комунікативної системи підприємства, небезпеки,
які загрожують їй, і методи нейтралізації виявлених загроз. Загрозою
визнається

подія,

інформаційної

яка

може

викликати

включаючи

системи,

порушення

спотворення,

функціонування
знищення

або

несанкціоноване використання бази даних. Можливість реалізації загроз
залежить від наявності вразливих місць в інформаційній системі. Склад і
специфіка

вразливих

місць

характером

інформації,

інформації

на

визначається

типом

апаратно-програмними

підприємстві,

наявністю

вирішуваних

завдань,

особливостями

обробки

засобів

захисту

та

їхніми

характеристиками.
Висновки. Одним із найважливіших видів діяльності із забезпечення
інформаційної безпеки підприємства є виявлення, оцінка та запобігання
загрозам в інформаційно-комунікативних системах і інформаційних ресурсах.
Сучасна

система

конфіденційної

інформаційної

інформації

від

безпеки

має

несанкціонованого

забезпечувати
доступу,

захист

запобігати

зловмисним або випадковим змінам (контролювати цілісність) і давати
необхідний рівень доступу. Забезпечення інформаційної безпеки зводиться до
трьох основних напрямів – це комбінація технічних, адміністративних і
організаційних заходів. Таким чином, у сучасних умовах господарювання, коли
інформаційні технології набувають глобального характеру, інформаційна
безпека

є

невід’ємним

складником

системи

економічної

господарюючого суб’єкта й економічної безпеки держави загалом.
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Андрій Хода
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ
РЕСТОРАНУ
У статті розглянуто сутність інформаційних технологій. Охарактеризовано
інформаційне середовище та облікова система процесу збуту ресторану.
Проведено класифікацію чинників, які впливають на організацію обліку збуту
готової

продукції

в

ресторані.

Акцентовано

автоматизації роботи ресторану.
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увагу

на

важливості

Ключові

слова:

інформаційні

системи,

автоматизація,

ресторан,

ефективність, результативність.
Постановка проблеми. Сьогодні, економіка України потребує інноваційних
підходів для ведення свого бізнесу. Ринок ставить високі вимоги до сучасного
підприємства. Діяльність підприємства потребує значних обсягів даних.
Обробка значного масиву даних ускладняється без якісної технологічної
підтримки з використанням інформаційних систем. Тому одним із ключових
завдань

вдосконалення

діяльності

підприємства

є

впровадження

інформаційних технологій. Сьогодні інформаційні системи і технології
відіграють велику роль в процесі досягнення цілей підприємства та підвищенні
її ефективності. Це призводить до нових вимог до побудови інформаційних
систем і їх функцій. Інформаційні системи є наслідком усіх прийнятих
сучасних рішень керівництва.
Формулювання цілей. Огляд сучасних інформаційних технологій та їх
значення в ресторанному бізнесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями використання ІТ у
ресторанному бізнесі висвітлено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних
вчених, таких, як М. Войнаренко, А. Бондаренко, А. Гринберг, Н. Горбачев, В.
Гужва, О. Кузьміна, Т. Новгородцев, С. Степова, С. Чупров, К. Федусова та ін.
Проте

наразі

проблема

автоматизації

ресторанного

бізнесу

шляхом

комплексного впровадження інформаційних систем та технологій, не у полі
зору вітчизняних науковців та вчених. Тому тема є актуальною та потребує
подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи інформаційні
технології необхідно зрозуміти, що собою представляють вони. Взагалі,
визначень даного поняттю є безліч. Але всі трактування містять слова, що це
сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки
інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів [1].
Деякі науковці тлумачать інформаційну технологію, як автоматизовану
систему, за допомогою якої відбувається одержання, обробка, зберігання,
відображення та/або реєстрації даних про стан об’єкта. [4].
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Одним із основних завдань інформаційних технологій є впровадження
потрібної інформації для організації, що дає змогу створення технічного та
інформаційного середовища для прийняття управлінських рішень, підвищення
рівня ефективності праці.
В Україні налічується значна кількість інформаційних технологій. Але
Україна як товаровиробник не може конкурувати на світовому ринку через
нестачу кваліфікованих кадрів; непридатність існуючої моделі відношення до
інформаційних технологій; недієвість захисту прав інтелектуальної власності;
дорога інфраструктура. З кожним роком кількість інформаційних технологій
зростає,

що

дозволяє

підприємстві

обирати

потрібне

спеціалізоване

інформаційне забезпечення. Інформаційні технології внесли в життя людей та
суб’єктів господарювання різних сфер економічної діяльності, зокрема
підприємств сфери ресторанного бізнесу, нові креативні рішення.
Сьогодні підприємства ресторанного бізнесу переосмислюють свій бізнес з
точки зору Інтернету та його нової культури й можливостей. Зростаючий ритм
сучасного життя стає більш мобільним (користувачі мобільних пристроїв
мають широкі можливості придбання ресторанної продукції через зручні
додатки). Автоматизація допоможе скоротити час на обслуговування клієнтів,
зекономить витрати, дозволять виконувати замовлення точно і володіти повним
контролем над ситуацією. Інформаційні технології забезпечують ефективне
прийняття рішень, так як інформаційна технологія – це сукупність
взаємопов’язаних компонентів, які визначають різні сторони інформаційної
діяльності об’єкта [6].
За результатами експертних сесій NRA Show було встановлено дані про
результати досліджень ресторанного ринку, озвучених на одній з [8]:
78% споживачів шукають меню закладу в інтернеті;
71% відвідувачів закладів важлива можливість замовити їжу на виніс;
52% гостей чекають в ресторані безкоштовний Wi-Fi;
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47% людей розраховують, що в закладі можна зробити попереднє
замовлення по телефону;
32% споживачів вже платять через Apple Pay і Google Pay.
З даного дослідження видно, що сучасному споживачу вже недостатньо
просто відповідати стандартним критеріям ресторану: чистота, якість,
обслуговування. В першу чергу вони обирають технологічність і шукають
місце, яке може задовольнити цей запит. Через це в світі почав розвиватися
тренд автоматизації – все більше рестораторів замислюються про інтеграцію
технологій для оптимізації швидкості обслуговування та економії на оплаті
праці. За даними Національної ресторанної асоціації США близько 41%
закладів фаст фуду в США планують в 2021 році використовувати планшети,
десктопні системи замовлень, кіоски самообслуговування і автоматизовані
програми для ресторанів [8].
В Україні все ж таки власники закладів впроваджують технології
насамперед, щоб працювати за законом, наприклад, відправляти фіскальні чеки
в податкову, і боротися з крадіжками. Детальний облік складу, інвентаризація,
докладні технологічні карти дають можливість краще контролювати робочі
процеси в закладі. Сучасна система автоматизації ресторану - це професійна
система управління рестораном, багатофункціональна і легко модернізована.
Від застосування інформаційних технологій підприємство в ресторанному
бізнесі очікує: отримання обґрунтованих та повних рішень; повноважність;
погоджуваність отриманої інформації з різними відділами в ресторані [5].
Процес впровадження інформаційних технологій на сучасне підприємство
ресторанного бізнесу складається з декількох етапів (рис.1).
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Постановка цілей та виявлення
вимог

Аналіз ринка та вимог

Вивчення можливостей
підприємства

Вибір інформаційного
забезпечення

Проектування (об’єктна
модель)
Реальне проектування

Реалізація

Управління, тестування,
контроль

Рисунок 1 – Процес впровадження інформаційних технологій [4-7]
Впровадження інформаційних систем та технологій дозволяє розширити
можливості управління ресторанним бізнесом. Насамперед:
- автоматизує маркетингову та облікову діяльність, що дозволяє завжди
мати достовірну інформацію про роботу закладу;
-

фіксує

обов'язки

і

відповідальність

персоналу,

щоб

запобігти

зловживанню з боку співробітників, звести до мінімуму роль людського
фактору в управлінні;
- створює можливість виключити трудомісткі операції з обліку, забезпечує
гнучке управління політикою знижок і бонусів, персоналізує роботу з
клієнтами;
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- стає можливим вести безперервний моніторинг роботи всіх структур
закладу, аналізувати і прогнозувати результати діяльності ресторану.
Ефективна діяльність ресторану полягає в злагодженому механізмі, який
пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу
персоналу.
Програмне

забезпечення

підбирається,

виходячи

з

фінансових

можливостей підприємства, планів розвитку та розширення — вибір досить
широкий.
Для створення, ефективного функціонування і розвитку інформаційних
систем

необхідні

методичні

підходи,

які

б

забезпечать

взаємодію

різноманітних економічних об'єктів та їх нормальну діяльність. В літературних
джерелах [2] пропонуються принципи побудови інформаційної системи та
загальної автоматизації підприємства. Ми ж пропонуємо звернути увагу на
основні принципи роботи інформаційних технологій, в різні етапи життєвого
циклу, на які необхідно звертати керівництву під час аналізу систем та
безперервність їх роботи (рис. 2).
Принципи роботи інформаційних технологій

Принципи побудови
Системність;
Інтегрованість;
Декомпозиція;
Сумісність;
Стандартизація
та
уніфікація;
Автоматизація;
Ієрархічність

Принципи
функціонування
Узгодженість;
Надійність;
Ефективність;
Інтерактивність;
Доступність;
Роботоздатність;
Єдність;
Законність.

Принципи
розвитку
Еволюційність;
Адаптивність;
Етапність;
Пріоритетність;
Збалансованість.

Рисунок 2 – Принципи роботи інформаційної технології на різних етапах
життєвого циклу [1-4]
Сьогодні інформаційні системи можуть задовольнити все більше і більше
користувачів, так як вони розробляються для інформаційних потреб у межах
певної галузі людської діяльності. Якщо говорити про комп’ютер, то він як
технічна складова інформаційної системи складає програмно-апаратний
комплекс для накопичення, аналізу, зберігання й опрацювання даних.
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На

ранку

України

ресторатори

користуються

як

вітчизняними

технологіями, так і закордонними: "1С: Підприємство 8 – Ресторан", "Парус –
Ресторан", "D2 System", "Сіріус – Ресторан", "Conecto", "ilikoRMS", "Проза:
Ресторан", "АйтіКафе".
Дані програми дають змогу в автоматизованому режимі забезпечити
керування закладами різного типу, які працюють автономно чи входять в
єдиний ресторанний комплекс [4].
Якщо розглядати ділово-процесійну систему, то вона полягає у виконанні
поточних операцій, які потрібні для розвитку бізнесу і забезпечують пряму
підтримку

на

операційному

рівні

організації.

Стосовно

офісних

автоматизованих систем, то дані системи полегшують та підвищують
продуктивність роботи працівників шляхом зменшення часу на прийняття
рішення. Розглядаючи третій тип, управлінські інформаційні системи, то дана
система орієнтована на фактичні, операційні напрямки діяльності для
планування, аналізу та контролю рішень. Останній тип інформаційних систем
полягає в підтримці процесу прийняття управлінських рішень.
Висновки. Неодмінною умовою успіху сучасного ресторану є можливість
приймати правильні та ефективні рішення, які потребують використання
інтерактивних систем обробки інформації. Розвиток інформаційних технологій
зумовлений необхідністю в більш деталізованій інформації про ринок і
споживачів. З використанням технологій підприємство зможе збільшити
загальний капітал, підвищити свій рівень у рейтингу серед інших підприємств,
а можливо і стати лідерами.
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Максим Шкільний
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У статті проведено дослідження щодо аспектів розвитку інформаційних
систем

управління

підприємством.

Висвітлюються

основні

проблеми,

теоретичні положення та практичні рекомендації щодо необхідності
запровадження інформаційних систем управління в систему обліковоаналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
Ключові

слова:

інформаційна

система,

інформатизація,

інформаційні

технології, інтегровані системи управління (ІСУ), корпоративні інформаційні
системи.
Вступ та постановка проблеми. Інформаційна система тісно пов’язана з
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системами збереження та видачі інформації, що забезпечують обмін
інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів,
що дають змогу користувачу збирати, зберігати, передавати та обробляти
відібрану інформацію. Інформаційні системи існують з моменту появи
суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку була потреба в управлінні.
Основними функціями управління підприємством є планування, облік,
аналіз, контроль і регулювання. Виконання функцій управління покладається
на апарат управління, що включає служби та відділи, які виконують окремі
функції: плановий відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ збуту,
постачання.
Управління базується на інформації. У процесі управління виникають
інформаційні потоки між об'єктом і суб'єктом управління економічного об'єкта
, а також між ним і зовнішнім середовищем.
Спрямованість внутрішніх інформаційних потоків характеризує прямий і
зворотний зв'язок в системі управління.
Різноманітність інформаційних систем з кожним роком зростає. Залежно
від функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі
(АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні
системи), діагностичні, моделювальні, систем підготовки прийняття рішення
(СППР), а залежно від сфери використання –адміністративні, економічні,
виробничі, медичні, навчальні, екологічні, криміналістичні, військові тощо
[1-4].
Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних
систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних
засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем
вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних
мереж.
Метою статті є аналітичний огляд сучасних інформаційних систем і
технологій та аспектів їх розвитку для здійснення ефективного управління
підприємством.
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Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

У

сучасних

умовах

господарювання підприємств інформатизація - це сукупність організаційних,
економічних та науково-технічних процесів, спрямованих на формування умов,
які задовольняють інформаційні потреби підприємств на основі створення та
розвитку

інформаційних

цілеспрямована

технологій.

організована

Інформаційні

сукупність

технології

інформаційних

-

процесів

це
з

використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу
швидкість обробки даних, пошуку інформації, розосередження даних [1, 3].
Більш

того,

політикою

інформатизації

підприємства

передбачено

впровадження ІСУ, основою якої є програмний продукт, який максимально
відповідає

вимогам

щодо

організації

ефективного

документообігу

та

інформаційного обміну на даному підприємстві. В умовах зростаючої
конкуренції та глобалізації торгівлі виробники переробної та харчової галузей
йдуть шляхом створення інтегрованих систем управління (ІСУ), що дає їм
низку переваг: від удосконалення процесів управління до зростання довіри з
боку суспільства, від зменшення шкідливого впливу на довкілля до підвищення
конкурентоспроможності продукції, причому фінансові витрати скорочуються.
Тому основним завданням ІСУ має бути підготовка й надання інформації,
необхідної для забезпечення управління всіма ресурсами підприємства,
створення інформаційного та технічного середовища для управління цим
підприємством [1-8].
Впровадження на підприємстві ІСУ має відбуватися на основі низки
принципів, зокрема [1-3, 5, 8]:
1. Принципу системності (полягає у підході до досліджуваного об'єкта як
єдиного цілого; виявленні на цій основі різноманітних типів зв'язків між
структурними елементами, що забезпечують цілісність системи.
2. Встановленні напрямів виробничо-господарської діяльності системи
тощо).
3. Принцип розвитку (передбачає можливість постійного оновлення
системи на основі нарощування обчислювальних потужностей, оснащення
новими технічними та програмними засобами з метою розширення та
оновлення кола завдань і системи баз даних).
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4. Принцип сумісності (забезпечує здатність взаємодії ІСУ різних видів,
рівнів у процесі їх спільного функціонування).
5. Принцип стандартизації й уніфікації (орієнтує на необхідність
застосування

типових,

уніфікованих

і

стандартизованих

елементів

функціонування ІСУ).
6. Принцип

ефективності

(полягає

в

досягненні

раціонального

співвідношення між витратами на створення ІСУ та цільовим ефектом,
одержаним при її функціонуванні).
Крім того, впровадження ІСУ має ґрунтуватися на дотриманні наступних
вимог: бізнес-процеси підприємства описувати й аналізувати до початку
впровадження, а не під час реалізації проекту; суворо дотримуватися
затвердженого плану, уникаючи додавання до системи нових непередбачених
складових; впровадження виконувати по окремих модулях, починаючи з тих,
які швидко принесуть реальний результат; проводити управлінський й
фінансовий документообіг відповідно до міжнародних норм обліку й звітності;
замовнику тісно співпрацювати з розробником на всіх етапах впровадження
ІСУ.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день більша частина великих і
середніх підприємств має досвід впровадження інформаційних систем
управління різної складності. Водночас, впровадження такого програмного
забезпечення не завжди було успішним, про що свідчать значно нижчі від
очікуваних значення показників, що характеризують економічну та соціальну
ефективність. Сучасний

етап розвитку інформаційних систем вимагає

застосування нових підходів до вибору ІСУ [9, 10].
Для успішного впровадження інформаційних систем управління на
підприємстві повинні бути створені відповідні умови.
Перше і головне, на підприємстві повинна в тому або іншому вигляді
працювати

адміністративна

система

управління,

яка

б

забезпечувала

досягнення основних економічних цілей. Якщо такої системи немає або вона
існує в неявному вигляді, то немає предмету для автоматизації. Іншими
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словами, адміністративне управління первинне, а інформатизація вторинна. У
виняткових випадках на нових підприємствах система адміністративного
управління може створюватися одночасно із закупівлею інформаційної
системи або навіть під конкретну корпоративну систему [8, 9].
Друге питання пов'язане з тим, за що і скільки платити. Схема
фінансування великих проектів стосовно автоматизації зазвичай зводиться до
того, що значна частина витрат йде на устаткування, не багато на ПЗ і нічого на
консалтинг, навчання, методичне забезпечення. В результаті підприємство
залишається без програмного і методичного забезпечення, тобто без двох
найважливіших компонент інформаційної системи [8, 9].
В той же час, за оцінками західних експертів, середня західна фірма
витрачає на корпоративну програмну систему близько 30% всієї суми,
стільки ж складають витрати на її впровадження і 40%, що залишилися,
витрачаються на устаткування, мережу і системне ПЗ. У західних компаніях
«прийнято» витрачати на автоматизовану систему до 10% свого річного
обороту [1, 3].
Крім того, все більшої актуальності набуває розрахунок вартості
експлуатації інформаційної системи, оскільки багато фірм, у тому числі і
MicroSoft,

вимагають

періодичних

платежів

за

ліцензії

і

програмні

продукти [9].
Нарешті,

третє

питання

пов'язане

з

економічним

ефектом

від

впровадження інформаційної системи і терміном її окупності. Зазвичай
вважають, що інформаційні проекти носять витратний характер, оскільки
вимагають великого вкладання коштів, а негайного ефекту не дають.
Невеликий виняток становлять гірничорудні підприємства, де в результаті
налагодження елементарного обліку корпоративні системи стають окупними за
лічені місяці. У західних компаніях термін окупності цих систем також
виявився досить великим (в середньому 5-6 років), але, проте, там йдуть на
витрати тому, що інакше зараз працювати не можна.
З цієї точки зору вкладання в інформаційну систему слід розглядати,
269

перш за все, як вкладання в інфраструктуру підприємства. Окрім економічного
ефекту, впровадження інформаційної системи має і великий соціальний ефект,
оскільки це вкладання в персонал, в підвищення його кваліфікації.
Таким чином, впроваджувати інформаційну систему має сенс тоді, коли
підприємство готове для переходу на якісно новий рівень роботи і цей якісний
рівень не можна вимірювати тільки кількісними мірками.
Крім того, якщо мале підприємство може дозволити собі задовольнятися
мінімальним прибутком без автоматизації, то велике підприємство собі цього
дозволити не може, оскільки завтра воно може залишитися взагалі без
прибутку.
Основні етапи впровадження корпоративних інформаційних систем
виділяють такі:
 дослідження (інжиніринг) підприємства і створення його економічної
моделі;
 аналіз і алгоритмізація фінансових і господарських процесів;
 створення

прототипу

інформаційної

системи

на

базі

моделі

підприємства;
 створення технічної інфраструктури (корпоративна обчислювальна
мережа);
 встановлення і запуск корпоративної програмної системи;
 супровід системи.
Висновки. Отже, використання вищезазначених положень на практиці
сприятиме оптимізації вартісних і часових ресурсів на впровадження
інформаційної системи управління на рівні підприємства, дасть змогу
вивільнити управлінський персонал для вирішення поточних проблем і, у
кінцевому підсумку, сприятиме отриманню економічного та соціального
ефектів від впровадження інформаційної системи управління. Перспективним
напрямом

є

підприємствами

дослідження
прикладних

можливостей

використання

програм

управління

для

вітчизняними
по

впровадженням інформаційних систем управління різної складності.
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забезпечать найвищу ефективність управління підприємства в цілому та
організацію облікового процесу зокрема.
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Iнфoрмаційні системи (ІС) iснували з мoменту пoяви суспільства, oскiльки
на

будь-якiй

стадiї

рoзвитку

вoно

вимагає

для

свoго

управлiння

систематизoванoї, попередньo підготовленoї iнформації. Суттєво це має
відношення до виробничих процесів нашого життя,які є невідємним фактором
розвитку суспільства. Завдяки ЕІС можна обробляти інформацію,але не весь
той поток який існує на підприємстві, для керування об'єктом, оскільки на
будь-якому суб’єкті

функціонують великі інформаційні потоки, котрі

відіграють важливе значення у прийнятті рішень, але їхня обрoбка за
дoпoмoгoю комп'ютерiв не можлива. Частка iнформації, кoтру oбрoбляють в
ЕІС, для рiзних рiвнiв управлiння кoливається стoсoвно загальногo oбсягу від
10 до 20% .
Питанням використання інформаційних систем управління присвячені
наукові роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: А.Азарова,
М.Войнаренко,

О.Гострик,

В.Гужва,

С.Ілляшенко,

П.Сорока,

О.Тоцька,

В.Касьяненко, В.Плескач, В.Попов, М.Румянцев, В. Ситник, М. Хеллгерен та
інші.
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В розвитку світових технологій поняття «інформаційної системи» почало
існувати у 60х роках ХХ століття. В своєму сенсі воно трактувало, що це
людино-машинні

системи,

які

збирають,

нагромаджують,

зберігають,

оброблюють і видають за запитом чи замовленням інформацію у вигляді даних
і знань, необхідних для керування об’єктом управління. Це роз’яснення
використовують і сьогодні, воно вважається теоретичним та широким, у
вузькому значення, інформаційна система - це комплекс інформаційних,
технічних,

програмних

та

організаційних

засобів,

необхідних

для

автоматизованого опрацювання інформації. [1]
Отже, інформаційну систему можна визначити з технічного погляду як
набір взаємопов'язаних компонентів, які збирають, опрацьовують, накопичують
і розподіляють інформацію, щоб підтримати прийняття рішень і управління в
організації. На додаток до підтримки прийняття рішень, координації й
управління інформаційні системи можуть також допомагати менеджерам
аналізувати проблеми, роблять видимими комплексні об'єкти й створюють нові
вироби.
Оскільки є різні інтереси, особливості та рівні в організації, існують різні
види інформаційних систем. Жодна єдина система не може повністю
забезпечувати повні потреби організації. Організацію можна поділити на рівні:
стратегічний, управлінський, знання та експлуатаційний; і на функціональні
області типу продажу і маркетингу, виробництва, фінансів, бухгалтерського
обліку та людських ресурсів. Системи створюються, щоб обслуговувати ці різні
організаційні інтереси. Різні організаційні рівні обслуговують чотири головні
типи інформаційних систем: системи із експлуатаційним рівнем, системи рівня
знання, системи рівня управління і системи зі стратегічним рівнем.
Системи експлуатаційного рівня підтримують керуючих операціями,
стежать за елементарними діями організації типу продажу, платежів,
переводять у готівку депозити, платіжну відомість. Основна мета системи на
цьому рівні полягає в тому, щоб відповісти на звичайні питання і проводити
потоки транзакцій через організацію. Щоб відповідати на ці види питань,
інформація взагалі повинна бути легкодоступною, оперативною і точною.
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ІС у свoєму рoзвитку декілька етапів так званої еволюції, до того виду,який
ми звикли бачити сьогодні . У ІС першoго етапу, якi в світовій лiтературi вiдoмі
під назвою DATA Processing System-DPS ("Системи обробки даних", синоніми
"Електронна обробка даних", "Системи електронної обробки даних"), а у
національній — "Автоматизовані системи управління (АСУ) — позадачний
підхід" — для кожної команди окремо готували дані та розробляли
математичну модель. Поява ІС першого етапу, відноситься до 1950-1960 років.
ІС другoгo етапу відомі під назвою Management Information System—
MIS ("інформаційні системи управління", або "інформаційні системи в
менеджменті"), у наукових роботах вищезгаданих вчених "АСУ — концепція
баз даних". Основою - є забезпечення інформування управлінських органів
підприємства. Даний етап створення ІС другого покоління розпочався у 1972 р.
Інформаційна система

Функціона
льні
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Рисунок 1 – Модель інформаційної системи підприємства
Системи підтримки прийняття рішень — СППР (Decision Support SystemDSS) — це інформаційні системи третього етапу розвитку. СППР —
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інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена для підтримки різних видів
діяльності

в

разі

прийняття

рішень

зі

слабо

структурованих

або

неструктурованих проблем. Інформаційні системи на підприємствах мають
одну спільну мету – облік і реалізації продукції. Тому часто вони мають
однакові елементи механізму роботи.

Інформаціне середовище діяльності підприємства

Процес
реалізації

Система прийняття управлінського рішення з
реалізації

Обрання
ситуації зі
збуту

Підготовка
розв’язання
проблеми

Документальне
оформлення
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реалізації і його
б і

Аналіз
результатів
реалізації

Контроль
виконання
рішення

Обліково-контрольна система реалізації

Рисунок 2 – Інформаційне середовище та облікова система діяльності
підприємства.
Для того щоб підібрати відповідну ІС, яка буде підходити для певного
підприємства, в залежності від обсягу обороту збуту продукції, потрібно
розібрати процес інформаційного середовища її реалізації.
Сучасні ERP-системи (Enterprise Resource Planning – управління ресурсами
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підприємствах) поєднують в собі всі господарські операції в єдиному рішенні,
від оцінки до планування, закупівлі, доставки і навіть бухгалтерського обліку.
Впровадження ERP-систем збільшує ефективність роботи і зменшує витрати.
Компанія

SAP

AG

надала

дані,

висновки

яких

стверджують,що

за

впровадження ERP-систем відбувається зниження витрат на 61 % при виборі
продукту, каналу або постачальника. У процесі прогнозування також
відбувається

скорочення

часу

циклу

на

37

%

для

прогнозів

зі

стандартизованими моделями планування для забезпечення узгодженості та
порівняння даних.
Сьогодні на багатьох підприємствах стає вибір перед великою кількістю
існуючого програмного забезпечення, що використовується для електронного
обліку і реалізації продукції. Діапазон ціни на ІС варіюється від 6600 грн/рік
понад 1млн. грн.,в залежності від багатьох факторів, основними з яких є обсяг
роботи,кількість робочих місць та форми власності підприємства. Наголошую,
що основне завдання автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації
на споживчому підприємстві відносять: документообіг реалізації продукції,
ведення інформаційні кількості товару у в обігу, перевірка виконання плану з
реалізації продукції.[2] Найбільш популярними на вітчизняному ринку ІС є
«Парус», «1С Підприємство», «Baan IV», «Галактика», «SunSystem», «Scala»,
«Клеопатра», «SAPAS фінансове управління та аналіз».
ІС Пакет прикладних програма (ППП) «BAAN IV». Пакeт приклaдних
програм (ППП) BAAN IV є інтегрованою інформаційною системою масштабу
підприємства (корпорації) і являє собою єдиний програмний комплекс,
призначений для автоматизації практично всіх видів господарської діяльності
підприємств і організацій. ППП «BAAN IV» є вiдкритoю системою,
реалізованої в трирівневої архітектурі "клієнт-сервер" і може взаємодіяти
практично з будь-яким програмним забезпеченням, використовуваним на
підприємствах. Даний пакет прикладних програм був розроблений компанією
Baan, яка заснована в 1978 році, і з 26 травня 2000 року увійшла до складу
британської корпорації Invensys (Invensys придбала 95% акцій компанії Baan).
Основні представництва компанії Baan знаходяться в США і Голландії. [6]
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ІС «SunSystem». SunSystem – комплексна ERP-система управлiння
підприємством (розробник – компанія Systems Union Group), яка призначена
для : автоматизованого бухгалтерського обліку; фoрмування звiтнoстi у
фінансовій сфері, відповідно до національних і міжнародних вимог; управління
продажами, закупками, складом; аналізу господарської діяльності підприємств
(від невеликих підприємств до міжнародних холдингів). SunSystems здатна
підтримувати від 5 до 1000 користувачів та складається з двох інтегрованих між
собою

систем

модульного

типу:

SunAccount

(фінансовий

облік,

багатовалютність, основні засоби, загальні розподілення) та SunBusiness
(обробка продажів, обробка закупівель, управління запасами). SunSystems дає
змогу реалізовувати ведення облікових операцій в єдиній системі із засобами
оперативного аналізу, формування звітності, засобами аналізу бізнесу,
включаючи бюджетне планування, бюджетування і прогнозування.
Scala – повнофункціональний продукт ERP/МRPII класу, що має змогу
бути встановленою на підприємства різних типів та форм,в незалежності чи то
ФОП або корпорація. У своєму використанні надає до доступ до різних сфер
управління:

фінансова

гілка,

матеріально-технічне

постачання,

гілка

управлінської функції виробництва, сервісне обслуговування, ведення проектів,
керування працівниками. Система Scala має модульну структуру, яка
організаційно реалізується у вигляді АРМів. Основними модулями системи є:
Фінансові модулі Scala – об’єднують функціональні можливості Головної книги
з автоматизації ведення бухгалтерського обліку, модулів Книги продажу і
Книги закупівель з управління платежами і кредиторами. Модулі матеріальнотехнічного постачання – автоматизують функції ведення обліку товарів,
замовлень на продаж, обліку закупівель. Scala була розроблена шведською
компанією Beslutsmodeller AB для задоволення потреб в області ефективного
управління сферами або різними аспектами діяльності підприємства. [5]
ІС «SoftServe». SoftServe (СофтСерв) – провідна українська ІТ компанія,
що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання
консультаційних послуг. SoftServe має значний досвід у розробці програмного
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забезпечення – від Cloud, Security і UX Design до Big Analytics та Internet of
Things. Головними сферами, для яких компанія розробляє програмні рішення, є
охорона здоров’я, роздрібна торгівля, технології та автомобільні ринки.[3]
Нині швидка адаптація до змін технологій, осучаснення ведення обліку,
реалізації продукції через мережу Інтернет є 100% успіхом підприємства.
Результатом цього є те, що бізнес сьогодні розвивається в технічних умовах.
Перепроектування організації та процесів вимагає наявності інформаційних
інструментів для підтримки виконання відповідних цілей. Якщо реалізувати всі
напрями

інформатизації

органів

управління

підприємства,

то

можна

забезпечити ефективність роботи бізнесу та підвищити рівень використання
природних і соціально-економічних ресурсів.
Висновки. Використовуючи сучасні ІС підприємство отримує можливість:
налагодити обсяги виробництва з попитом у режимі реального часу; виявити
нові канали реалізації; оптимізувати організаційну структуру; визначити
структуру виробництва згідно з законодавчою системою; покращити якість
обслуговування і цим підвищити кваліфікацію своєї діяльності. Сучасний
ринок ІС дає змогу обрати той продукт, який підійде як для малого так і для
великого бізнесу.
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СУЧАСНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ
У статті розглядається аналіз фінансових технологій банківського сектору в
Україні,

досліджено сучасний стан розвитку Інтернет-банкінгу в Україні як

одного з видів дистанційного обслуговування в банківський системі. Розглянуто
його сутність, можливості, сучасний стан та переваги використання.
Наведено низку факторів, що гальмують розвиток Інтернет-банкінгу в
Україні. Під впливом розвитку ІТ сфери, цифровізація проникає в усі сфери
нашого життя, тому банкам необхідно використовувати інтернет-ресурс для
реалізації своїх функції та залучення нових клієнтів та подальшої співпраці з
ними.
Ключові слова: інтренет – ресурс, інтернет-банкінг, мобільний банкінг,
цифровізація, СМС-банкінг, телефонний банкінг.
З розвитком інформаційних систем уся інформація про структуру,
діяльність,

методи

роботи

підприємств

та

конфіденційна

інформація

розміщується на електронних носіях та веб-ресурсах. Не лише підприємств, а й
фінансових установ, зокрема банків.
В період пандемії, став очевидним той факт, що за наданням послуг через
мережу Інтернет стоїть майбутнє людства. Саме тому, повинні бути
удосконалені сайти банків, розширено їх функціонал
Проблеми

цифрового

банкінгу

досліджували

такі

науковці,

як:

Дж. Джиновскі, Дж. Кендала, М. Кінга, А. Ліптона, Т. Оланреваі, A. Пентланда,
К.

Скінера,

А.

Шакманаса,

Д.

Шрієра,

Шейко

О.П.,

Л.Виговської

Михайлюка Г.О.
Для того щоб забезпечити стабільну роботу усіх механізмів та встигати за
розвитком ІТ сфери, банки використовують цифрові продукти та рішення, щодо
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усунення проблем контакту з клієнтами, автоматизації внутрішніх процесів і
моделювання майбутніх результатів. Сучасні Інтернет-технології дозволили
банкам істотно прискорити та спростити документообіг, знизити собівартість
банківських операцій, зменшити обсяг паперової роботи. Інтернет-банкінг
знижує витрати банку, підвищує комфорт і дозволяє банку отримувати
додатковий комісійний дохід.
Інтернет-банкінг

–

це один

із видів дистанційного

банківського

обслуговування, засобами якого є доступ до рахунків та операцій з ними в
будь-який час та з будь-якого комп’ютеру через Інтернет. Інтернет-банкінг
являється додатковим каналом обслуговування в банку, за допомогою якого
можливо на відстані керувати своїми поточними та картковими рахунками,
відкривати депозити, гасити кредити, здійснювати платежі та інші операції.
Можна самостійно здійснювати більшість традиційних банківських операцій
безперервно

при

наявності

комп'ютера,

ноутбука

або

смартфона

із

підключенням до Інтернету [1]. До поняття інтернет-банкінгу зазвичай
включаються: управління рахунками (виписки, перекази із рахунку на рахунок,
баланси); інвестування коштів (депозити, цінні папери, валютні операції);
перекази та оплата рахунків за товари та послуги; консультаційні та
інформаційні послуги; кредитні операції; ризик-менеджмент, тобто управління
ризиками [2].
Розвиток цифрових технологій дозволив перейти на наступний етап –
цифровий продукт: наприклад, коли банк для оформлення кредиту не потребує
додаткової інформації на паперовому носії, а отримує її онлайн із
систематизованого

сховища

фінансової

інформації.

Як

демонструють

дослідники, цифровий банкінг буде означати «безшовну інтеграцію фінансової
установи в життя клієнта».
З одного боку, сьогодні ми в повсякденному житті використовуємо
цифрові послуги: платіжні картки дозволяють здійснювати операції у
глобальній системі координат; мобільний Інтернет передбачає, що отримувати
та передавати інформацію, спілкуватися, здійснювати покупки можна в будь280

який час; використання інтернет-банкінгу означає, що будь-які платежі можна
здійснювати оn-line, не виходячи з дому. Відповідно до результатів
загальнонаціонального опитування з фінансової грамотності й обізнаності,
проведеного в Україні в січні 2017 року [7], 78 % опитаних українців є
користувачами фінансових послуг, половина з них оперують мобільним чи
інтернет-банкінгом.
Найважливішою перевагою інтернет–банкінгу є здатність управляти
поточними рахунками дистанційно, не відвідуючи відділення банку. Перелік
цих послуг дуже широкий, він включає:


виписки за картковими, кредитним, депозитним рахункам;



оплата фіксованого зв'язку та Інтернету;



оплата комунальних послуг;



поповнення рахунку мобільного телефону;



оформлення та поповнення, а також списання з депозитів;



погашення кредитів;



перекази між власними рахунками, в тому числі картковими;



замовлення додаткових платіжних карт;



зміна лімітів на операції з картами;



перекази за допомогою систем переказів;



платежі на рахунки в інших банках;



оплата квитків на транспорт (авіа, залізничний, автобусний),

квитків на


заходи (спортивні, театральні, концертні)/

Інтернет банкінг - це новий рівень користування своїми платіжними
рахунками не виходячи з дому. Більш актуальним це стало за період пандемії у
світі. Так, якщо брати один з найпопулярніших та впливовіших банків України
ПАТ КБ «Приват Банк», він повністю цифровізував свої послуги, крім функцій
переказу коштів, мобільного банкінгу,конвертації валюти, оплати комунальних
послуг та інших платежів, додав до свого арсеналу актуалізацію даних в режимі
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on-line,відкриття рахунків, не лише фізичним особам, а й відкриття рахунків
для бізнесу, впровадив підписи документів та підтвердження платежів за
допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису). За даними компаній
Kaspersky Lab і B2B International, лише 46% користувачів інтернету в Україні
вважають, що відвідування традиційного банківського відділення безпечніше,
ніж інтернет-банкінг [3].
Крім Інтернет-банкінгу, існує ще мобільний банкінг, СМС-банкінг,
телефонний банкінг, банкомати і термінали самообслуговування [6; 7].
Телефонний банкінг – банківський сервіс, що дає змогу клієнтам
одержувати доступ до особистого рахунку і проводити банківські операції в
телефонному режимі. Здебільшого цей канал використовується для надання
інформаційних і консультативних послуг, через що його ефективність незначна
[3]. Також слід зауважити, що більшість питань клієнта може бути вирішено за
допомогою голосового меню без спілкування з працівником банку.
СМС-банкінг є сервісом, що дає змогу проводити клієнтам банківські
операції за допомогою СМС-команд зі свого телефону [6]. Зрозуміло, що
телефонний банкінг і СМС-банкінг поступово втрачають свою актуальність і
затребуваність через постійне зростання кількості користувачів, що мають
доступ до мережі Інтернет.
Інтернет-банкінг

(онлайн-банкінг)

забезпечує

клієнтам

доступ

до

особистого рахунку і банківських операцій через мережу Інтернет у будь-який
час [6; 7]. Як правило, доступ клієнт здійснює через сайт банку у вікні браузера
без установлення будь-яких додатків. Кількість пропонованих послуг,
доступних онлайн, залежить від банку.
Мобільний банкінг забезпечує клієнтам усі можливості Інтернет-банкінгу,
але доступ до особистого рахунку і банківських операцій здійснюється зі
смартфона або планшета через мережу оператора мобільного зв’язку [6; 7]. Як
правило, одержати доступ клієнт може через мобільний додаток, установлений
на смартфоні або планшеті.
Отже, до сучасних банківських технологій обслуговування клієнтів
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належать Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, СМС-банкінг, телефонний
банкінг, банкомати і термінали самообслуговування, і в перспективі Інтернетбанкінг та мобільний банкінг мають витіснити інші технології.
Сьогодні впровадження банком сучасних технологій обслуговування
клієнтів у свою діяльність є необхідним.
Це дає змогу банківським установам зменшувати свої витрати і забезпечує
клієнтам більш зручний і швидкий доступ до банківських послуг. зазначимо,
що інтернет-банкінг це наше сьогодення. З державної точки зори, послуги які
надаються

через

сайт

призначення(розрахунки

банку,
в

в

незалежності

магазинах,

сплата

від

їх

виду

комунальних

та

платежів,

нарахування заробітної плати, сплата податків або штрафів, тощо) гарантують
прозорість роботи того чи іншого банку, зменшують рівень корупції на
підприємствах в незалежності від їх форми власності.
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