
СЕОТЕК ЕОК ЕШАХСІАЬ-ЕСОХОМІС КЕ8ЕАКСН 
ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СЕКТІЕІСАТЕ ОЕ РАКТIСIРАТЮN 
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Кіпоренко Світлана Сергіївна

взяла участь у роботі Міжнародної науково- 
практичної конференції

«Економіка, фінанси, облік та право: 
актуальні проблеми теорії та практики»

Іпїегпаїіопаї зсіепіШс-ргасіісаІ сопґегепсе
«Бсопошісз, йпапсе, ассоипйпд апб Іа^: 

асіиаі ргоЬІешз оГ Ійеогу апб ргасіісе»
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: 6 год

Директор Центру фінансово-еко 
наукових досліджень бак В. Д.

14 тр,
Мау 14

м. Полтава, Україна 
РоІІауа, Шгаіпе



ЦЕНТР
ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНИХ
НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

РКОСКАМ ОГ ТНЕ Ю Т Е т А Т ІО ^ Ь  
8СІЕІЧТІГІС-РКАСТІСАЕ СООТЕКЕІЧСЕ

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ЕСОТОМІС8, ГША1ЧСЕ, АССОШТШС АШ  ЬА^: 
АСТОАЬ РКОБЬЕМ8 ОГ ТНЕОКУ А Ш  РКАСТІСЕ

14 травня 2022 р. 
Мау 14, 2022

м. Полтава, Україна 
Роїіауа, Екгаіпе



Програма міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики»

РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
14 травня 2022 рік

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Європейська 60-А, 5 поверх, Конференц-
зал

09.00 -  09.30 Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 
конференції

09.30 -  10.00 Відкриття та пленарне засідання
10.00 -  13.00 Секційні засідання
13.00 -  14.00 Перерва на обід
14.00 -  17.00 Продовження роботи секційних засідань
17.00 -  17.30 Пленарне засідання, закриття конференції

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на секційному засіданні -  4 хвилин. 
Для запитань -  до 3 хвилин.
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Програма міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики»

СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
8ЕСТІОХ 1 ЕСОХОМІС ТНЕОПУ АХО НІ8ТОПУ ОЕ ЕСОNОМIС ТНОБСНТ

Карпенко Р. В. к.ю.н., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА 
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 

8ЕСТІОХ 2

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ 
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

^ОКЬБ АСШСЦЬТШЕ АХО ІХТЕКХАТЮХАЬ 
ЕСОШМІС КЕЕАТІОХ8

Голюк В. Я. к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств, Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»
ПОДАТКОВІ ДРАЙВЕРИ КОРЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 
ЕКОНОМІКОЮ

ЕСОШМІС8 АХО МАХАСЕМЕХТ ОЕ ТНЕ ХАТЮХАЬ ЕСОХОМУ
Галабурда О. В. студент факультету економіки, менеджменту та психології Державний 
торговельно-економічний університет
Науковий керівник: Задніпровський О. Г. Державний торговельно-економічний 
університет
СУТНІСТЬ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ 
НАДБАНИХ КОМПАНІЙ

СЕКЦІЯ 3 
8ЕСТІОХ 3

Лисюк В. С. к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Рівненського інституту
словянознавства
МОНОПОЛІЗАЦІЯ ТА ОЛІГАРХІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 
ВЗАЄМОПРИЧИННІСТЬ ЯВИЩ

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
8ЕСТІОХ 4 ЕСОХОМІС8 АХО МАХАСЕМЕХТ ОЕ ЕХТЕКРШ8Е8

Драчук Ю. З. д.е.н., професор, провідний науковий співробітник 
Чейлях Д. Д. інж., голов. економіст Інститут економіки промисловості НАН України 
ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 
МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА 
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

ЕООБ 8АЕЕТУ АХО ЕСОЬОСІСАЬ РОЬІСУ 
ІХ ТНЕ МОБЕКХ ̂ ОКЬБ

Бокій О. В. к.е .н., старший науковий співробітник відділу економічних досліджень, 
інноваційного провайдингу та зовнішніх звязків, Інститут продовольчих ресурсів 
НААН
ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЦІННОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 

8ЕСТІОХ 5
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Програма міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики»

СЕКЦІЯ 6 
8ЕСТІОХ 6

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 
ЕСОШМІС8 ОЕ АСШСЦЬТШЕ АЖО 

АСНО-ІШШТЮАЕ СОМРЬЕХ

Карпенко Р. В. к.ю.н., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МЯСНЕ СКОТАРСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНА ГАЛУЗЬ 
ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 7 ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
8ЕСТІОХ 7 ЕСОЬОСІСАЬ ЕСОШМІС8 АЖО 8Е8ТАВДАВЬЕ БЕУЕЬОРМЕХТ

Мединська Н. В. к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри земельного кадастру, 
Національний університет біоресурсів та природокористування України 
ГЕНЕЗИС ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 8 
8ЕСТІОХ 8

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 
ЕСОШМІС8 ОЕ ТКАОЕ АЖО 8ЕНУІСЕ8

Панасенко І. В. к.е.н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання та 
статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9 ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8ЕСТІОХ 9 ІШОУАТІОХ8 АЖО ШУЕ8ТМЕШ1 АСТІУШЕ8

Кватернюк А. О. аспірантка кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 
Вінницький національний аграрний університет
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 10 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
8ЕСТІОХ 10 АССОШТШС, АХАЬ¥8І8, АШ  АШІТ

Берляк Г. В. к.е.н., викладач економічного відділення Житомирський агротехнічний 
фаховий коледж
НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, 
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 
БЕМОСНАРИУ, ЕСОХОМІС8 ОЕ ЬАВОН,

8ОСІАЬ ЕСОХОМІС8 А Ш  РОЬІСУ

Нестеренко О. М. к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних 
методів управління Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 11 

8ЕСТІОХ 11
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Програма міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики»

СЕКЦІЯ 12 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ
8ЕСТІО\ 12 ЕША\СЕ, ВАЖКШС, ВД8БНШСЕ

Курінна О. В. старший викладач кафедри фінансів та обліку, Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського
МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 13 
8ЕСТIОN 13

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 
ЕСО\ОМІС С¥ВЕН\ЕТІС8

Кіпоренко С. С. асистент кафедри компютерних наук та економічної кібернетики 
Вінницький національний аграрний університет
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

СЕКЦІЯ 14 
8ЕСТIОN 14

МАРКЕТИНГ
МАККЕТШС

Кононенко В. В. магістрант кафедри управління та адміністрування, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОВНИХ 
ШКІЛ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 15 
8ЕСТIОN 15

МЕНЕДЖМЕНТ
МА\АСЕМЕ\Г

О^оІаЬі ОІи^аІоЬіІоЬа МісЬаеІ Мазїег зїибепї Берагїшепі оГ Мападешепї апб 
Абшіпізігаїіоп, Кагагіп Бизіпезз 8еЬооі V. N. Кагагіп КЬагк^ Шїіопаї Шгуегзіїу
Б8Е ОЕ ИІСІТАЬ ТЕСНШЬОСУ IN НЕАЬТНСАКЕ ОВСАШ2АТІО\8

СЕКЦІЯ 16 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
8ЕСТIОN 16 РЦВЬІС МАNАСЕМЕNТ АЖО АНМІ\І8ТКАТІО\

Коруняк А. В. аспірант кафедри публічного управління та адміністрування 
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАРОСТИ НА ПОСАДІ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЬЕСАЬ РШУІ8ІО\ ОЕ 8ТАТЕ АНМІ\І8ТКАТІО\
А \0  ЬОСАЬ 8 І І,І-СО УІК\ЧІ\Т

Кропивнська А. О. студентка 2 курсу, групи 2ЕП Вінницький технічний фаховий 
коледж
Бабчинська М. С. студентка 2 курсу, групи 2ЕП Вінницький технічний фаховий 
коледж
Науковий керівник: Брода А. Ю. к.ю.н., Вінницький технічний фаховий коледж 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ В 
УКРАЇНІ ТА ПОЛЬШІ

СЕКЦІЯ 17 

8ЕСТІО\ 17
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Програма міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики»

СЕКЦІЯ 18 

8ЕСТIОN 18

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

НІ8ТОЯУ АШ  ТНЕОЯУ ОЕ 8ТАТЕ АШ  ЬА^, 
РНТЕО8ОРНУ ОЕ Ь А ^

Липитчук О. В. кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та 
політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка 
ПОГЛЯДИ СОКУРЕНКА ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА НА ПРИРОДУ 
ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВУ СВОБОДИ

СЕКЦІЯ 19 

8ЕСТIОN 19

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО, 
ЖИТЛОВЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
СІУІЬ Ь А ^ АШ  РЯОСЕБЕКЕ, ЕАМІЬУ ЬА^, НОШШС 

ЬА^, Ш ТЕШ АТІО ^Е РКТУАТЕ Ь А ^
Стоцька Д. В. студентка Державного торговельно-економічного університету 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ 
ТА ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДЕННЯ

СЕКЦІЯ 20 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
8ЕСТIОN 20 ЕСОШМІС Ь А ^ А ^  РЯОСЕ88

Роїк В. В. студентка економічного факультету Національний університет біоресурсів і 
природокористування України
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 
НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ, НА ПОРТАЛІ «ДІЯ»

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЬАВОЦК ЬА№ АЖО 8ОСІАЬ 8ЕСШТГУ ЬА№
Подушко М. Д. здобувачка вищої освіти Навчально-наукового інституту права та 
інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 21 
8ЕСТIОN 21

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

АОМШКТКАТІУЕ ЬА№ АЖО РЯОСЕ88,
ЕШ^СІАЬ ЬА№, ТNЕОКМАТIОN ЬА№

Зеля Р. І. студентка групи П-11 ПВНЗ «Буковинський університет»
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ

Банківська система підтримує безперебійне функціонування економіки 
країни, обслуговуючи готівкові та безготівкові грошові розрахунки, 
здійснюючи зберігання коштів юридичних і фізичних осіб, їхнє забезпечення 
кредитними ресурсами та багато інших видів операцій. Для банківської 
діяльності характерний високий ступінь ризику, адже банки працюють в 
умовах постійної загрози втрати грошей та банкрутства. Тому боротьба з 
ризиками є важливим завданням усієї банківської системи, а забезпечення 
банківської безпеки стає наріжним каменем механізму забезпечення 
фінансової безпеки держави. Існуючі проблеми у банківській системі в 
сучасних умовах загострюються внаслідок швидкого розвитку інформаційної 
економіки, що докорінно змінює платіжний ландшафт цілих країн та ставить 
під загрозу існування банківської системи як такої у звичному нам розумінні. 
Об’єктивно складна для банків ситуація підсилюється тією обставиною, що 
перехід економіки на цифрові рейки у світі здійснюється надзвичайно 
швидкими темпами, практично не залишаючи банкам вибору. Ті установи, 
що бажають залишитись на ринку, мають оперативно адаптуватись до 
принципово нової реальності. Таким чином, банки змушені інтегруватись у 
цифрову екосистему, що включає в себе поступову відмову від готівкових 
транзакцій, розвиток нових видів платежів та переказів, впровадження 
мобільних додатків, безконтактних платежів, онлайн-кредитування, 
електронних грошей тощо. Під впливом цих процесів у світі відбувається 
поступове об’єднання «класичних» банків та їїпїесЬ-компаній, адже лише 
таке об’єднання у перспективі може задовольнити зростаючі вимоги та 
потреби клієнтів, що швидко змінюються та трансформуються. Загалом ці 
обставини актуалізували практичну проблему необхідності реформування 
банківської системи України з метою забезпечення її фінансової стійкості з 
урахуванням вимог банківської безпеки держави.

Цифровізація - важливий напрям розвитку всіх сфер економіки 
України, у тому числі і банківської діяльності. Цифровізація в банківництві -  
це комплекс сучасних економічних, організаційно-управлінських, 
інституційних нововведень в будь-якій сфері функціонування банку. В 
умовах зростаючої конкуренції цифровізація сприяє розширенню клієнтської 
бази, збільшенню частки ринку банківських послуг, скороченню витрат, 
підвищенню фінансової
стійкості та безпеки банку, швидкому опрацюванню економічної інформації.

Економічна інформація (далі -ЕІ) -  це сукупність повідомлень 
економічного характеру, які можуть бути зафіксовані, передані, перетворені, 
збережені й використані для управління економічним об’єктом (ЕО) та 
економікою в цілому.

Економічна інформація є об’єктом збору, реєстрації, накопичення, 
зберігання, оброблення, передачі та використовується для здійснення 
функцій управління.



Важливою особливістю ЕІ є те, що вона відображає діяльність ЕО 
через систему числових показників, має дискретну форму подання, може 
бути вміщена на матеріальних носіях і зображується здебільшого в 
алфавітно-цифровому вигляді в десятковій системі числення, потребує 
арифметичної та логічної обробки (переважають логічні операції -  понад 60 
%). Особливості ЕІ враховують організовуючи та реалізуючи її обробку.

ЕІ характеризується необхідністю зберігання тривалий час; 
нагромадження у великих обсягах; повторюваністю й циклічністю 
виникнення та обробки.

Також ЕІ характеризується за стадіями її виникнення; технологією 
обробки даних; способом передавання; ступенем стабільності; участю в 
реалізації функцій управління.

За стадіями виникнення розрізняють інформацію первинну і вторинну, 
або похідну. Первинна виникає безпосередньо в результаті виробничо- 
господарської діяльності ЕО. Вторинна інформація створюється обробкою 
первинної інформації, первинної разом із вторинною або лише вторинної.

За технологією обробки ЕІ може поділятися на вхідну, проміжну та 
вихідну. Вхідна інформація -  це первинні дані, подані у вигляді документів, 
даних на машинних носіях, сигналів із клавіатури, а також даних, які 
надходять від раніше виконаних перетворень і використовуються при 
розв’язуванні конкретної задачі. Вхідною інформацією може бути як 
первинна, так і вторинна інформація.

Вихідна інформація являє собою результат розв’язування задачі з 
перетворення вхідних даних. Вона видається безпосередньо користувачеві 
або передається до інших систем.

Під час обробки вхідних даних утворюється проміжна інформація, що 
призначена не для цілей управління, а лише відіграє допоміжну роль. 
Наприклад, показує кількість оброблених об’єктів, етап обробки тощо.

За способом передавання розрізняють інформацію, яка передається 
кур’єром, поштою, телефоном, телетайпом, факсом, по каналах зв’язку. 
Спосіб передавання інформації часто визначає і форму її подання.

За ступенем стабільності використання та зберігання ЕІ поділяють на 
постійну, умовно-постійну (якщо оновлення за період зберігання становить 
не більше ніж 10 %) та змінну. До постійної та умовно-постійної відносять 
нормативно-довідкову інформацію (далі -НДІ).

За участі у функціях управління розрізняють інформацію: фактичну, 
яка відображає події, що вже сталися (що було); планово-договірну (що буде, 
що може бути, що має статися); нормативно-розрахункову, яка регламентує 
витрати і накладає обмеження під час розв’язування задач; довідкову, яка 
надається користувачеві до відома.

За стадіями управління розрізняють прогнозну, планову, облікову, 
нормативну інформацію та інформацію для аналізу господарської діяльності, 
оперативного управління.

Прогнозну інформацію пов’язано з функцією прогнозування, планову -  
з плануванням (стратегічним, техніко-економічним, оперативно-



виробничим); облікову -  з управлінським, фінансивим обліком; інформацію 
аналізу господарської діяльності -  з функцією економічного аналізу; 
оперативного управління й регулювання -  з відповідними функціями.

Нормативна інформація виникає і використовується на стадіях 
технічної підготовки виробництва, а також в інших випадках, наприклад для 
формування цін, тарифікації. Вона містить норми й нормативи, ціни, 
розцінки, тарифи, а також деякі інші дані, наприклад, заздалегідь обумовлені 
табличні величини (ставки прибуткового податку з громадян).

Нормативну інформацію можна умовно поділити на нормативно- 
правову та нормативно-довідкову. До нормативно-правової належать 
розпорядження (закони, акти) органів законодавчої влади, які регулюють 
економічну діяльність банківської установи.

Нормативно-довідкова інформація -  це норми та нормативи, які 
визначаються керівництвом банку. До довідкової відносять інформацію, 
однакову для усіх функціональних різновидів.

Вимірюють ЕІ у таких одиницях:
- натуральних -  число повідомлень, документів, рядків, 

показників, слів, символів;
- телеграфних -  біти (кількість двійкових розрядів), байти (8 біт), 

кілобайти (1024 байт), мегабайти, гігабайти, терабайти тощо.
Натуральні одиниці використовуються у разі обробки інформації 

людиною, а телеграфні -  під час організації машинної, зокрема 
автоматизованої й автоматичної обробки інформації.

Існує три види вимірювання економічної інформації:
1) синтаксична -  вимірюється кількістю символів;
2) семантична -  зміст інформації пов’язаний зі здатністю користувача 

приймати відомості, що надходять;
3) прагматична -  означає корисність, цінність для управління; 

вимірюють в одиницях, у яких вимірюється цільова функція управління 
системою.

У банківських установах економічна інформація (ЕІ) має свій 
специфічний зміст, оскільки пов’язана з роботою з обслуговування клієнтів, 
впливаючи на економічні показники останніх. Вона слугує для 
прогнозування, планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання 
діяльності банку. Згідно з цим слід розрізняти ЕІ, пов’язану з діяльністю 
банківської установи, та інформацію, що стосується обслуговуваної 
клієнтури. Наявність інформації є початковою базою управління будь -яким 
об’єктом. Банк як складна суспільно-економічна система для свого 
управління потребує потужної інформаційної бази.

Метою формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
є повна, достовірна та своєчасна інформація, необхідна для вирішення 
складних завдань банківського управління, надання банківських послуг на 
сучасному рівні. Від того, як організований збір, обробка, розподіл 
інформації з метою забезпечення процесу прийняття рішень, значною мірою



залежить як результативність системи стратегічного планування зокрема, так 
і ефективність управління у цілому.

Виконання більшості зазначених вимог може бути забезпечене лише за 
наявності розвинених ІС. Для цього важливо постійно розширювати доступ 
до зовнішніх джерел інформації, використовуючи усі можливості 
телекомунікаційних мереж, а також об’єднувати внутрішні джерела 
інформації єдиними системами організації даних, наприклад стандартами 
надання даних і переліком показників, єдиними системами передачі, що 
дають змогу оптимізувати інформаційні потоки, санкціонувати доступ 
співробітників до тих або інших даних.

Коло джерел інформації для системи стратегічного планування у 
комерційних банках дуже широке, при цьому усі джерела інформації 
поділяються на внутрішні й зовнішні.

Таблиця 1
Джерела інформації

Внутрішні Зовнішні
- засновницькі документи; - вищі органи законодавчої та
- рішення наглядових виконавчих виконавчої влади України;

органів; - Національний банк України;
- дані бухгалтерської звітності; - комерційні банки, банківські союзи,
- комп’ютерні (електронні бази асоціації;

даних); - органи місцевого самоврядування;
- матеріали управлінської звітності - міжнародні фінансові інститути;

- наукові публікації, виступи на 
конференції;
- глобальні комп’ютерні мережі;
- конфіденційні джерела інформації

Найважливішими зовнішніми джерелами інформації для цілей 
стратегічного планування у комерційних банках є документи, що 
приймаються: вищим органом законодавчої влади (Верховна Рада України); 
вищим органом виконавчої влади країни (Кабінет Міністрів України); 
Національним банком України, що є основним регулювальним і наглядовим 
органом банківської системи, іншими державними органами (Державна 
податкова адміністрація України та інші); комерційними банками, 
банківськими союзами і асоціаціями (наприклад, Асоціацією, українських 
банків), громадськими саморегулювальними організаціями;
зовнішньоекономічним комплексом України, що визначає зовнішню 
економічну політику країни; міжнародними фінансовими інститутами.

До зовнішніх джерел інформації належать наукові публікації, доповіді, 
а також різні інформаційно-аналітичні матеріали, що містяться у спеціальних 
інформаційних збірниках. Крім того, інформацію про діяльність потенційних 
клієнтів банку та його конкурентів можна знайти в численних ЗМІ. Корисна 
інформація може бути отримана за допомогою особистих контактів із 
клієнтами, обміну інформацією з керівництвом і службовцями інших банків 
та організацій.



Конфіденційна інформація допомагає отримувати різну оперативну 
інформацію про різні аспекти в економічному та політичному житті 
суспільства, а також про різні сторони функціонування клієнтів і 
контрагентів банку, дає можливість кращет зрозуміти їх реальне фінансове 
становище, коло їх інтересів тощо.

Внутрішні джерела інформації відіграють величезну роль в 
інформаційному забезпеченні системи стратегічного планування:
засновницькі документи банку; емісійні проспекти і звіти, емісію цінних 
паперів, а також інші внутрішні нормативні документи банку, рішення 
правління, наглядової ради, накази, розпорядження, інструкції, положення 
тощо, що регламентують правила та процедури прийняття управлінських 
рішень, здійснення операцій, надання послуг, дані бухгалтерського обліку та 
звітності (у тому числі офіційна й управлінська звітність); внутрішні бази 
даних; довідки за результатами перевірок, що проводяться НБУ, Державною 
податковою адміністрацією України, іншими державними контрольними 
органами; матеріали перевірок діяльності банку, що здійснюють зовнішними 
аудиторами, тощо.

Інформація, яку формують наведені вище джерела, організовується у 
різні ІС, що застосовуються у банківській справі під загальною назвою 
«Автоматизовані банківські інформаційні системи». Загальноприйнятої 
класифікації ІС не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками.

До числа основних ІС банківської діяльності входять:
а) зовнішні ІС:

- система законодавчих і нормативних документів;
- ІС на базі нових інформаційних технологій (СВІФТ, Рейтер, 

Інтернет тощо);
б) внутрішні ІС:

- система внутрішніх нормативних документів банку;
- система бухгалтерського обліку та звітності;
- автоматизована банківська система;
- система економічної безпеки банку;
- система управління внутрішньобанківськими ризиками, до якої 

входить управління кредитними ризиками;
- система оцінки діяльності банку;
- маркетингова інформаційна та інші внутрішні ІС.

Отже, можна зробити висновок про вплив інформаційної економіки на 
перспективи розвитку банківської системи країни є дуальним: з одного боку 
-  містить сприятливі можливості для такого розвитку, з іншого -  призводить 
до появи ризиків та загроз функціонуванню та розвитку банківської системи.


