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• дотримання відповідного рівня підготовки співробітників страхової 

компанії з дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на 

забезпечення фінансової безпеки. 

Отже, фінансова безпека - фундаментальна основа економічно ефективного 

страховика. Під економічно ефективною страховою компанією розуміється та, 

котра відстоює інтереси як засновників, так і страхувальників, і забезпечує свою 

фінансову безпеку у визначений час і заданих обставин в умовах необмеженої 

агресивної конкуренції. 

Фінансова безпезка страхової компанії є характеристикою діяльності 

страхової компанії у довгостроковому періоді, управління якою спрямоване на 

забез- печення її належного рівня. Саме тому, обґрун- тування механізму 

управління фінансовою безпекою страховика є актуальним питанням та 

потребує дослідження. 
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Управління є елементом організованих систем різного порядку, що 

забезпечує збереження їх певної структури та підтримку діяльності, реалізацію 

їх (систем) програм. Відповідно, уваги потребує і управління податковими 

надходженнями бюджету з метою ефективного забезпечення бюджетно-

податкового регулювання економіки. Управління податковими надходженнями 

забезпечується на всіх етапах їх формування, починаючи від затвердження 

основних напрямків бюджетної політики на відповідний рік і закінчуючи 

підсумковим звітом про виконання бюджету. 

Податкові надходження забезпечують основну частину доходів бюджету 

держави. Їх частка у бюджетах економічно розвинутих країн складає до 90% 

суми бюджетних доходів. В Україні податкові надходження утворюють до  80% 

доходів зведеного та державного бюджетів. У 2017 р. частка податкових 
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надходжень становила 80,5 % або 459,4 млрд. грн., що на 1,9 % менше ніж у 

попередньому році [1]. Ці показники свідчать про те, що роль податкових 

надходжень дуже велика, тому вони забезпечують стабільну дохідну базу 

бюджету, що забезпечує ефективність здійснення державою покладених на неї 

функцій та добробут суспільства, який в основному залежить від розміру 

сплачених податків. 

Частка податкових надходжень державного бюджету у ВВП за останні роки 

мала тенденцію до зростання з 15,4% у 2010 році до 21,02% у 2017 році [2]. 

 
 

Рис. 1 - Динаміка частки податкових надходжень у доходах державного 

бюджету і у ВВП, % 

 

Основне призначення податкових надходжень – це забезпечення держави 

фінансовими ресурсами для фінансування державних видатків. Податкові 

надходження формуються за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та 

обов’язкових платежів, які в сукупності утворюють систему оподаткування. При 

цьому, податки використовуються державою як інструменти формування 

податкових надходжень бюджету [3]. Оскільки податкові платежі, як правило, 

утворюються за результатами господарської діяльності платників податків, 

обсяги податкових надходжень бюджету визначаються станом розвитку 

економіки країни, кількістю економічних агентів та їх активністю, які відповідно 

до положень національного податкового законодавства зобов’язані здійснювати 

відповідні відрахування на користь держави. Суми цих відрахувань 

визначаються за результатами господарської діяльності таких економічних 

агентів, а також потребами держави щодо фінансового забезпечення виконання 

державних програм, положеннями національного законодавства з питань 

оподаткування, що повинні розроблятися з урахуванням економічної доцільності 

рівня податкових вилучень.  

Економічна сутність формування податкових надходжень бюджету як 

складової системи бюджетно-податкового регулювання полягає у сукупності 



 

38 

фінансових відносин, що виникають у процесі розробки і реалізації податкової 

політики, прогнозування та планування податкових надходжень, податкового 

адміністрування та функціонування системи управління податковими 

надходженнями.  

Система управління податковими надходженнями бюджету повинна 

оперативно та адекватно реагувати на зміни в економіці та виконувати функцію 

інформативного джерела для впровадження відповідних заходів та моніторингу 

їх виконання. 
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Система управління якістю – це частина системи управління 

підприємством, спрямована на досягнення чітко визначених результатів 

відповідно до цілей у сфері якості, для задовольняння потреб, очікування та 

вимоги зацікавлених сторін. 

Цілі у сфері якості доповнюють інші цілі організації, пов'язані з управлінням 

персоналом, інвестиційною та інноваційною діяльністю, виробничим 

менеджментом, навколишнім середовищем, охороною праці тощо. Різні частини 

системи управління організацією можуть бути інтегровані разом із системою 

управління якістю в єдину систему менеджменту, що використовує спільні 

елементи. 

Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю послуг – 

складний процес, який охоплює організаційний, економічний, соціальний 

напрями діяльності готельно-ресторанного підприємства. За системним 

підходом управління якістю готельно-ресторанних послуг – це сукупність 

взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління, 

орієнтованих на розроблення та задоволення вимог до якості та зниження витрат 

на нього. В такий спосіб управління якістю готельно-ресторанних послуг означає 

забезпечення оптимального співвідношення його складових. При цьому зусилля 

спрямовуються на досягнення пріоритетних цілей, серед яких – підвищення 


