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торингу полягає в періодичному та систематичному відстеженні осно-
вних показників виробництва і реалізації готової продукції підприємс-
тва. 

Пріоритетним методом моніторингу в системі поточного контро-
лювання діяльності підприємства є стеження за контрольними точка-
ми. Щодо процесів виробництва і реалізації готової продукції, то не-
обхідно щомісячно контролювати виконання запланованих показників 
щодо виробництва і реалізації продукції, показники рентабельності 
даних процесів для визначення їх ефективності та своєчасного прийн-
яття управлінських рішень.  

Для отримання повнішої інформації про об’єкт доцільно деталі-
зувати інформацію відповідно до мети моніторингу (наприклад, виро-
блена продукція та реалізована продукція, витрати на виробництво та 
доходи від реалізації, рентабельність процесів виробництва і реаліза-
ції). Узагальнено об’єкти моніторингу можна визначити наступним 
чином: матеріально-технічне забезпечення, виробництво, фінанси, ма-
ркетинг та готова продукція. 

Далі необхідно визначитись з критеріями, за якими буде прово-
дитись моніторинг. 

Наступним етапом моніторингу є формування баз фактичних да-
них за об’єктами моніторингу для подальшого аналізу. Отримання ін-
формації про стан об’єкта і є основним завданням моніторингу. Тому 
від того, як сформовано бази даних за об’єктами моніторингу, зале-
жить якість поточного контролювання та ефективність прийняття 
управлінських рішень. Інформація повинна бути повною, достовірною 
та оперативною, а також доступною для користувачів.  

Зібрану в процесі моніторингу інформацію доцільно групувати в 
аналітичні таблиці, складені відповідно до мети та цілей проведення 
моніторингу, що дозволить проаналізувати зміни в об’єкті моніторин-
гу і прийняти раціональні управлінські рішення. 
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З податковою системою та податковою політикою пов'язані інте-
реси не тільки держави, а й усіх громадян, верств і груп населення, 
підприємств і організацій. Податки є головним джерелом фінансових 
ресурсів, що централізуються державою для забезпечення суспільно 
необхідних і законодавчо встановлених потреб. Тому податкова безпе-
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ка є важливим елементом системи забезпечення економічної безпеки 
держави.  

Відправною точкою економічного зростання, до якого в кінцево-
му підсумку прагнуть усі учасники економічних відносин, беззапереч-
но, є фінансовий потенціал. Саме тому, напрямки стратегічного розви-
тку економічних суб'єктів регіону повинні базуватися на наявному 
фінансовому потенціалі, який забезпечує пропорційний і збалансова-
ний розвиток економіки. Так як податки є основним джерелом фінан-
сових ресурсів, то зростання податкового потенціалу приведе до зрос-
тання фінансового потенціалу не тільки окремого регіону, а й держави 
в цілому. 

Податковий потенціал територій і можливості його подальшого 
нарощування є одним з факторів, які впливають на економічну безпеку 
країни. Податковий потенціал – це властивість до реалізації сприятли-
вих можливостей та існуючої здатності податкових органів у акуму-
люванні наявних і невикористаних ресурсів фізичних і юридичних осіб 
– платників податків. Основною загрозою податковій безпеці, яка вті-
люється у зменшенні податкового потенціалу є високий рівень тіньової 
економіки. Необхідно зазначити, що дана проблема є особливо вира-
женою в Україні. За даними Світового банку Україна входить до групи 
країн з високим рівнем тіньової економіки. Так, її частка стосовно офі-
ційного ВВП країни становить 46,8 %, що на 2,5% вище ніж у Молдо-
ві, у 3 рази вище ніж у Німеччині та майже у 6 разів вище ніж у Швей-
царії. Для мінімізації негативного впливу даної загрози необхідно вво-
дити податкові стимули для платників податків, що дозволить забезпе-
чити зменшення частки тіньової економіки за рахунок легалізації капі-
талу. 

Запорукою формування оптимального обсягу бюджетного потен-
ціалу є якісне регулювання податкового потенціалу, що перш за все 
передбачає його оцінку. Система показників оцінки податкового поте-
нціалу як ресурсної складової формування бюджетного потенціалу 
регіону включає такі показники: коефіцієнт податкової автономії, кое-
фіцієнт відносної податкової забезпеченості регіону, коефіцієнт «пода-
ткових видатків» соціальної сфери, коефіцієнт податкової ліквідності 
місцевого боргу, коефіцієнт податкового навантаження зайнятого на-
селення, коефіцієнт податкоємності валового регіонального продукту. 

Важлива роль у системі показників оцінки стану формування бю-
джетного потенціалу регіону відводиться показникам результативнос-
ті, які дають можливість визначити, наскільки ефективно збираються 
ті чи інші види надходжень у розрахунку на одного мешканця терито-
рії.  
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Проведений аналіз податкового потенціалу регіонів України за 
допомогою визначення індексу податкового потенціалу територій за 
2012-2014 роки дозволив встановити, що Харківська область входить 
до групи регіонів з високим рівнем податкового потенціалу, однак, 
зважаючи на те, що значення індексу дещо зменшується до 2014р., 
необхідно вживати заходи щодо підвищення рівня податкового потен-
ціалу Харківської області. 

Основними напрямками нарощування податкового потенціалу 
регіону є: підвищення результативності механізмів щодо стимулюван-
ня росту ефективності господарювання, які сприяють розширенню 
податкової бази, що використовуються в регіоні; створення умов для 
розвитку та зміцнення малого бізнесу; підвищення податкової культу-
ри серед жителів регіону, тобто виховання законослухняних платників 
податків, формування позитивного відношення громадськості до спла-
ти податків як до конституційного обов’язку кожного громадянина; 
покращення процесів збору податків, в тому числі за рахунок поліп-
шення роботи фіскальних органів. 
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Процеси всеохоплюючої інформатизації розвитку країни обумов-
люють активний вплив інформаційної безпеки на економічну, соціаль-
ну, політичну та інші складові її національної безпеки. Такий нерозри-
вний зв’язок інформаційної та національної безпеки пояснюється так: 
«захищеність інформації та її повнота впливають на стабільність у су-
спільстві, забезпечення прав і свобод громадян, правопорядок і, навіть, 
на збереження цілісності держави».   

У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-еконо-
містів представлено численні дослідження інформаційної безпеки. Од-
нак питання побудови ефективної політики забезпечення інформацій-
ної безпеки залишаються все ще маловивченими. 

На мікрорівні обсяг, достовірність, цілісність, якість обробки ін-
формації визначає ефективність дій менеджменту підприємства, а, от-
же, актуалізує використання інформаційних технологій в управлінні 
грошово-кредитними, фінансовими, соціально-економічними процеса-
ми даного підприємства. 

Інформаційна безпека – це: 
- стан захищеності інформаційного простору; 


