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built according to the methodology of the global indices. The index has a level of 
detail and technical implementation, sufficient for the development and manage-
ment decision-making bodies of state power of Ukraine. The mechanism of in-
vestment climate management in Ukraine's economy provides an opportunity to 
assess not only the change in conditions for investment under certain indicators, 
and most importantly, in the event of adverse results, provides information about 
the areas and limits of change indicators (proxy variables), which will contribute 
to the improvement of the investment climate in the state. 

One of the fundamental problems of the world economy is a problem of a lack 
of investment resources and fight for their effective use. Because investments are al-
ways future-oriented, and therefore associated with considerable uncertainty in the 
economic situation and people's behavior, it leads to a high level of probability of 
default investment plans for objective or subjective reasons. Investing in any invest-
ment project is always risky, because the income or loss from a project is random 
variables, which is unknown at the time of making the investment decision. There-
fore, one of the reasons that constrain the increase in external funding for the imple-
mentation of investment projects in the economy are high risks of investment of re-
sources, which can lead to a shortfall in the planned profit or loss of investment.

To improve the methodological provisions for the management of invest-
ment climate in the national economy have created a comprehensive factor mod-
el of monitoring the investment climate in Ukraine’s economy (based on the as-
sessment of the management factors of the investment climate and provides his 
assessment scale (favorable, favorable with moderate risk, high risk, adverse), 
which allows for comprehensive monitoring of the investment climate to prompt-
ly respond and anticipate potential threats and risks when making management 
decisions regarding the investment climate at the macro, meso- and micro levels. 
The results of the research suggest about the practical value of the results and the 
possibility of their implementation in the current activity.

В.М. Вареник, 
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

PrOZOrrO: дЕРжАВНІ ЗАКУпІВЛІ ОНЛАйН

Однією з важливих умов стабільного розвитку національної економіки 
є підвищення ефективності управління системою електронних торгів. Сьо-
годні, в епоху швидкого розвитку інформаційних систем та технологічно-
го прогресу кожна держава повинна слідкувати за інноваціями і проводити 
реформи, направлені на удосконалення роботи державних інституцій, з ме-
тою їх спрощення, модернізації та підвищення ефективності. 

Одним з пріоритетних напрямків реформування в Україні є інститут 
державних закупівель, який потребував використання новітніх технологій 
для спрощення і прозорості його роботи. 
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Найбільш перспективними напрямами електронної комерції сьогодні 
стають так звані електронні закупівлі, що становляться найбільш розповсю-
дженими на ринках державних закупівель розвинутих країн, зокрема Спіль-
ного ринку Європейського Союзу.

Електронна закупівля являє собою ефективний спосіб, який дає ба-
гато можливостей учасникам, які його обрали. Запровадження системи 
електронних торгів в сфері державних закупівель це новітній метод, за 
допомогою якого бюджетні установи і суб’єкти господарювання мають 
змогу   управляти електронним середовищем при проходженні всіх ета-
пів закупівельного циклу. Цей цикл включає як маркетингові досліджен-
ня, так і процедури придбання, розміщення замовлень, здійснення поста-
вок і оплат за них, бюджетування і планування закупівель (формуван-
ня бюджету закупівель та його реалізація). Розглянемо основні переваги 
та недоліки використання електронних державних закупівель в Україні  
(табл. 1).

Таблиця 1
переваги та недоліки використання електронних державних 

закупівель в Україні

Переваги Недоліки
Фактор Характеристика Фактор Характеристика

Економія
на листопад 2015 р. - 
економія державних коштів 
400 млн грн.

Зловживання 
правом 
замовниками

акцентування 
уваги виключно 
на ціні товару

Зручність
автоматизація усіх 
необхідних дій та 
стандартизація документів

Неграмотність 
учасників

помилки при 
заповненні даних

Відкритість та 
прозорість 

он-лайн система підвищує 
відкритість та прозорість 
цієї процедури

Закупівля 
простих 
стандартизованих 
товарів

стандартизовані 
товари, які не 
розробляються 
за окремою 
специфікацією, 
критерій оцінки 
ціна

Автоматизація торги в електронній формі

Можливості  
отримання інформації про 
закупівлі невеликої вартості 
і прийняття участі в торгах

Чесні тендери 
можливість перевірити 
кваліфікацію переможця 
і оскаржити результати 
торгів за потребою

Обов’язковий 
аукціон

можливість прийняти 
участь в аукціоні і знизити 
власну ціну для перемоги 

Як показує аналіз переваг та недоліків використання електронних дер-
жавних закупівель в Україні переваг у системи більше, ніж недоліків. 
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Якщо розглянути досвід зарубіжних країн, то в Європі використову-
ють дві основні моделі електронних державних закупівель: централізовану 
і децентралізовану (табл. 2).

Таблиця 2
Моделі електронних державних закупівель, які використовуються  

в Європі

Модель Характеристика Країна, що 
використовує

Централізовані 
закупівлі

здійснюються єдиним органом з питань 
державних закупівель з метою забезпечення 
загальних потреб, тобто замовники доручають 
здійснення державних закупівель від їхнього імені 
централізованому органу

Німеччина

Децентралізовані 
закупівлі

передбачають самостійне здійснення замовниками 
закупівель, тобто дають змогу кожному замовнику 
здійснювати закупівлі товарів і послуг

Швеція

Як показує аналіз переваг та недоліків використання електронних дер-
жавних закупівель в Україні переваг у системи більше, ніж недоліків. 

Система ProZorro дає великі можливості малим та середнім підприєм-
ствам, а також бюджетним установам. Зазначені учасники торгів мають мож-
ливості отримати новий, значний за обсягами ринок для збуту своєї продук-
ції за більш спрощеною процедурою, їм немає необхідності додатково витра-
чати кошти на просування свого товару, рекламу, пошуку партнерів, інвес-
торів тощо. Отже, у суб’єктів господарювання, які мають обмежені фінансо-
ві ресурси з'являються нові можливості заробляти. Нова електронна систе-
ма дає поштовх для початку своєї підприємницької діяльності на новому міс-
ці. Бюджетні ж установи при здійснення закупівель можуть використовувати 
електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару, нада-
вача послуги та виконавця робіт для укладання договору.

Список використаних джерел
1. Система електронних закупівель ProZorro: зради і перемоги [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://24tv.ua/sistema_elektronnih_zakupivel_prozorro_zradi_i_peremogi_n731967
2. Закон України «Про публічні закупівлі»  станом на 10.12.2016 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19

О.С. Гарцуєва,
Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІйКОСТІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕжЕНОЮ ВІдпОВІдАЛьНІСТЮ  «ТЕКТУМ С»

Фінансову стійкість підприємства характеризує, насамперед, співвід-
ношення між власним капіталом і зобов’язаннями. Однак це співвідношен-
ня дозволяє дати лише загальну оцінку фінансової стійкості підприємства 
[1]. Тому, у світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний практиці розро-


