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У статті розглянута методика оцінки рівня 
фінансової безпеки підприємства портової 
діяльності. Для визначення фінансової без-
пеки існує безліч методологій аналізу. Ці 
методології дозволяють викривати про-
блемні напрямки в діяльності підприємства 
портової діяльності та досліджувати чин-
ники, що їх зумовили. Проаналізовані най-
більш відомі методики оцінки рівня фінан-
сової безпеки підприємств. До основних 
недоліків існуючих методів оцінки рівня фінан-
сової безпеки підприємств можна віднести 
те, що неможливо достовірно розрахувати 
більшість показників та відсутні норма-
тивні значення коефіцієнтів. Використання 
значень коефіцієнтів сектору послуг Укра-
їни зробить оцінку рівня фінансової безпеки 
більш точною, так як значення цих коефіці-
єнтів відображають реальні умови функці-
онування українських підприємств у сфері 
послуг. Вибрали такий перелік показників та 
складових інтегральної оцінки, які в повній 
мірі характеризуватимуть ключові напрямки 
діяльності підприємств портової діяльності. 
В якості об’єкта дослідження обрали ТОВ 
«Стивідор», яке відноситься до підприємств 
портової діяльності. На основі проведених 
розрахунків зробили висновки, що впрова-
дження заходів, запропонованих щодо опти-
мізації структури капіталу та витрат ТОВ 
«Стивідор» призведе до покращення рівня 
фінансової безпеки досліджуваної компанії. 
Ключові слова: фінансова безпека, під-
приємства портової діяльності, методика 
оцінки рівня фінансової безпеки, інтегральна 
методологія, коефіцієнтний метод, інте-
гральний показник стану фінансової безпеки.

В статье рассмотрена методика оценки 
уровня финансовой безопасности предприя-
тия портовой деятельности. Для определе-
ния финансовой безопасности существует 
множество методологий анализа. Эти 
методологии позволяют выявлять про-
блемные направления в деятельности пред-
приятия портовой деятельности и иссле-
довать факторы, которые их обусловили. 
Проанализированы наиболее известные 
методики оценки уровня финансовой без-
опасности предприятий. К основным недо-
статкам существующих методов оценки 
уровня финансовой безопасности предпри-
ятий можно отнести то, что невозможно 
достоверно рассчитать большинство 
показателей и отсутствуют нормативные 
значения коэффициентов. Использование 
значений коэффициентов сектора услуг 
Украины сделает оценку уровня финансовой 
безопасности более точной, так как значе-

ния этих коэффициентов отражают реаль-
ные условия функционирования украинских 
предприятий в сфере услуг. Выбрали такой 
перечень показателей и составляющих 
интегральной оценки, которые в полной 
мере характеризовать ключевые направле-
ния деятельности предприятий портовой 
деятельности. В качестве объекта иссле-
дования выбрали ООО «Стивидор», кото-
рое относится к предприятиям портовой 
деятельности. На основе проведенных рас-
четов сделали выводы, что внедрение мер, 
предложенных по оптимизации структуры 
капитала и расходов ООО «Стивидор» при-
ведет к улучшению уровня финансовой без-
опасности исследуемой компании.
Ключевые слова: финансовая безопас-
ность, предприятия портовой деятельно-
сти, методика оценки уровня финансовой 
безопасности, интегральная методология, 
коэффициентный метод, интегральный 
показатель состояния финансовой безопас-
ности.

The article discusses the methodology for 
assessing the level of financial security of the 
enterprise port activities. There are many analy-
sis methodologies for determining financial secu-
rity. These methodologies allow us to identify 
problem areas in the activities of the enterprise 
port activity and explore the factors that caused 
them. Analyzed the most famous methods of 
assessing the level of financial security of enter-
prises. The main disadvantages of existing meth-
ods for assessing the level of financial security 
of enterprises are the fact that it is impossible to 
reliably calculate most of the indicators and there 
are no standard values of the coefficients. Using 
the values of the coefficients of the services sec-
tor of Ukraine will make the assessment of the 
level of financial security more accurate, since 
the values of these coefficients reflect the real 
conditions of functioning of Ukrainian enterprises 
in the services sector. We chose this list of indica-
tors and components of the integral assessment, 
which fully characterize the key activities of port 
enterprises. As the object of the study chose LLC 
“Stevedore”, which refers to the enterprises of 
port activities. On the basis of the calculations 
made, it was concluded that the implementation 
of measures proposed to optimize the capital 
structure and expenses of LLC Stevedore will 
lead to an improvement in the financial security 
of the company under study. 
Key words: financial security, enterprises of port 
activity, methods of assessing the level of finan-
cial security, integral methodology, coefficient 
method, integral indicator of the state of financial 
security.

Постановка проблеми. В існуючих реаліях 
особливе значення набуває об'єктивна оцінка 
фінансової міцності та фінансової безпеки підпри-
ємства. Для визначення фінансової безпеки існує 
безліч методологій аналізу. Ці методології дозво-
ляють викривати проблемні напрямки в діяльності 

підприємства портової діяльності та досліджувати 
чинники, що їх зумовили. На нашу думку цього не 
достатньо, щоб зробити обґрунтовані висновки 
щодо рівня фінансової безпеки підприємства пор-
тової діяльності. Саме розвиток цього питання є 
актуальним для розгляду в даній роботі. 
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Розробка методів оцінки рівня фінансової без-
пеки підприємств портової діяльності має важливе 
методологічне значення. Це пов’язано з необхід-
ністю майже щоденного знання його фінансового 
стану, підтримання його на достатньому рівні в рин-
кових конкурентних умовах. Оцінка рівня фінансо-
вої безпеки підприємства важлива також при роз-
гляді питання отримання кредитів від комерційних 
банків та залучення капіталу інвесторів. Зрозу-
міло, що при незадовільному стані фінансової 
безпеки підприємства вірогідність отримання ним 
кредиту чи коштів інвесторів зводиться до нуля [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз іноземних і вітчизняних наукових літера-
турних джерел свідчать про те, що досить велика 
кількість вчених приділяють увагу питанням фінан-
сового стану та фінансової безпеки підприємств. 
В нашій країні дослідженням цього питання займа-
лись такі науковці як: Блак І.О., Пластун О. Л., Кра-
кос Ю. Б., Разгон Р.О., Крисюк Л.М., Пономаренко 
Т.В. та ін. У той же час існує потреба в подальшому 
поглибленому вивченні методів оцінки фінансової 
міцності та використанні їх в практичній діяльності 
підприємств портової діяльності. 

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є удосконалення методики оцінки рівня 
фінансової безпеки підприємств портової діяль-
ності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В організаційній та управлінській роботі під-
приємств портової діяльності фінансова діяль-
ність займає особливе місце. Від неї багато в 
чому залежить своєчасність та повнота фінан-
сового забезпечення виробничо-господарської 
діяльності та розвитку підприємства, виконання 
фінансових зобов'язань. Фінансова діяльність – 
це система використання різних форм і методів 
для фінансового забезпечення функціонування 
підприємств та досягнення ними поставлених 
цілей, тобто це та практична фінансова робота, 
що забезпечує життєдіяльність підприємства, 
поліпшення фінансових результатів підприємств 
портової діяльності [2].

На даний час найбільш поширеною є інте-
гральна методика оцінки рівня фінансового стану 
підприємства. Вона передбачає синтезування 
фінансових індикаторів в комплексній конструкції. 
Інтегральна методика базується на використанні 
коефіцієнтного методу, що представляє собою 
розрахунок відносних показників на основі даних 
статистичної фінансової звітності [3]. Хоча є і сут-
тєвий недолік даного методу – це відсутність нор-
мативних значень коефіцієнтів, що частіше всього 
використовуються. Також до недоліків можна від-
нести те, що зміни розмірів відносних коефіцієнтів 
в динаміці не можуть бути вірно інтерпретовані.

Інтегральна методологія не враховує індекси, 
що характеризують грошові потоки підприємства. 

До основних недоліків існуючих методів оцінки 
рівня фінансової безпеки підприємства, на наш 
погляд, можна віднести:

– не враховуються вітчизняні умови ведення 
бізнесу; 

– неможливо достовірно розрахувати більшість 
показників, що розраховуються за фінансовою 
звітністю підприємств;

– відсутня поглиблена класифікація рівнів 
фінансової безпеки;

– важко визначити фактори, що вплинули на 
фінансову безпеку;

– велика вірогідність неточної оцінки рівня 
фінансової безпеки підприємства.

Використовуючи існуючі методи оцінки рівня 
фінансової безпеки в Україні, можна зіткнутися з чис-
ленними проблемами. Розглянемо можливі напрями 
удосконалення методів оцінки стану фінансової без-
пеки підприємства. Щоб отримати адекватну оцінку 
рівня фінансової безпеки підприємства, доцільно 
порівнювати розраховані фінансові показники під-
приємства не з стандартними значеннями, які роз-
роблені для іноземних умов ведення бізнесу, а з: 

– середніми значеннями аналогічних показни-
ків, розрахованих для сукупності підприємств кож-
ної галузі;

– значеннями показників, які рекомендовані в 
роботах українських дослідників;

– показниками ефективності найбільш успіш-
них підприємств тощо.

При такому порівнянні потрібно зробити аналіз, 
чи відповідає значення розрахованого показника 
підприємства середньому рівню по галузі. Оці-
ночні значення окремих показників оцінки фінан-
сової безпеки у певних діапазонах рекоменду-
ються українськими аналітиками.

У зв'язку з вищезазначеним ми вважаємо за 
необхідне використовувати значення коефіцієнтів 
сектору послуг України [4]. Це зробить оцінку рівня 
фінансової безпеки більш точною, значення цих 
коефіцієнтів відображають реальні умови функці-
онування українських підприємств у сфері послуг.

Крім того, ми вважаємо за необхідне вдоско-
налити методологію оцінки рівня фінансової без-
пеки підприємства в секторі послуг шляхом вибору 
такого переліку показників та складових інтегральної 
оцінки, які в повній мірі характеризуватимуть ключові 
напрямки діяльності підприємств портової галузі.

В якості об’єкта дослідження ми обрали ТОВ 
«Стивідор», яке відноситься до підприємств пор-
тової діяльності.

Для отримання більш достовірної інформації 
про стан фінансової безпеки ТОВ «Стивідор» та 
вдосконалення методики оцінки рівня його фінан-
сової безпеки ми будемо використовувати розши-
рений метод Кракос Ю. Б. і Разгон Р.В. Цей метод 
передбачає обчислення комплексного значення, 
що визначається інтегральним показником [5]:
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Таблиця 1
Результати розрахунків складових методики оцінки рівня фінансової безпеки ТОВ «Стивідор» 

за даними фінансової звітності та з урахуванням запропонованих змін

Показник

Результат розрахунків

за даними фінансової 
звітності за 2017 рік

за даними, отриманими в 
результаті оптимізації структури 

капіталу та витрат
1. Комплексний показник оцінки рентабельності підприємства:
– рентабельність активів; 0,293 0,338
– рентабельність власного капіталу; 0,605 0,677
– загальна рентабельність діяльності; 0,116 0,135
– рентабельність продукції. 0,145 0,169
2. Комплексний показник оцінки платоспроможності підприємства:
– коефіцієнт поточної ліквідності; 1,381 1,393
– коефіцієнт абсолютної ліквідності; 0,400 0,419
– коефіцієнт забезпечення власними обіго-
вими коштами; 0,030 0,056

– коефіцієнт втрати платоспроможності. 1,233 1,311
3. Комплексний показник ділової активності:
– оборотність активів; 2,531 2,600
– оборотність основних засобів; 1,752 2,424
– оборотність оборотних активів; 5,401 5,821
– оборотність власного капіталу. 5,233 5,271
4. Комплексний показник фінансової стійкості: 
– коефіцієнт автономії; 0,461 0,500
– коефіцієнт фінансового ризику; 1,171 1,000
– коефіцієнт маневреності власного капіталу; 0,334 0,771
– коефіцієнт фінансової стійкості 0,721 0,955
5. Комплексний показник матеріального стану підприємства: 
– коефіцієнт зносу основних фондів; 0,445 0,445
– коефіцієнт оновлення основних засобів; 0,383 0,383

Sфбп =S+Sпф+Sда+Sрс+Sіп              (1)

де Sфбп – інтегральний показник фінансової 
безпеки підприємства; 

S – комплексний показник оцінки ефективності 
управління, бали; 

Sпф – комплексний показник оцінки платоспро-
можності та фінансової стійкості; 

Sда – комплексний показник оцінки ділової 
активності, бали;

Sрс – комплексний показник оцінки ринкової 
стійкості, бали;

Sіп – комплексний показник оцінки інвестицій-
ної привабливості, бали [4].

Визначення комплексного показника оцінки за 
кожною складовою ФБП за допомогою рейтинго-
вого числа виглядає так:

S
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Z

i
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⋅
⋅

=
∑
1

1 �,                       (2)

де S – комплексний показник за кожною скла-
довою фінансової безпеки підприємства;

Z – число показників, використовуваних для 
оцінки рівня фінансової безпеки підприємства за 
кожною складовою;

Ni – нормативний рівень для і-того коефіцієнта;
Ki – і-ий коефіцієнт.
У прогнозованій методиці комплексний показ-

ник управління (рентабельності) та комплексний 
показник ділової активності залишилися без зміни 
у порівнянні з методикою Кракос Ю. Б. та Раз-
гон Р. О. [5]. Це пов’язано із значною важливістю 
зазначених показників у відображенні реального 
стану фінансової безпеки, оскільки дані показники 
характеризують ефективність діяльності будь-
якого підприємства.

У групі показників платоспроможності показ-
ник маневреності власного капіталу був відне-
сений нами до групи показників фінансової стій-
кості та замінений у комплексному показнику 
платоспроможності на показник втрати плато-
спроможності. Така заміна пов’язана із тим, що 
даний показники дає уявлення про ступінь тео-
ретичної спроможності виконувати суб’єктом 
підприємництва свої зобов’язання у випадку 
настання певних негативних подій, тобто дає 
загальну характеристику його захисним фінан-
совим резервам. Що, на нашу думку, є дуже важ-
ливим в методиці оцінки рівня фінансової без-
пеки підприємства. 
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Таблиця 2
Склад комплексного показника оцінки стану фінансової безпеки підприємства  

та нормативні значення його складових

Назва коефіцієнта Поправочний коефіцієнт
0 0,5 1

1. Комплексний показник оцінки рентабельності підприємства: 
– рентабельність активів; <0,00 0,00-0,05 >0,05
– рентабельність власного капіталу; <0,00 0,00-0,05 >0,05
– загальна рентабельність продажів; <0,00 0,00-0,05 >0,05
– рентабельність продукції. <0,00 0,00-0,05 >0,05
2. Комплексний показник оцінки платоспроможності підприємства: 
– коефіцієнт поточної ліквідності; <0,60 0,60-0,80 >0,80
– коефіцієнт абсолютної ліквідності; <0,20 0,20-0,25 >0,25
– коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами; <0 0-0,10 >0,10
– коефіцієнт втрати платоспроможності. <0,85 0,85-1,00 >1,00
3. Комплексний показник ділової активності: 
– оборотність активів; <0,50 0,50-0,90 >0,90
– оборотність основних засобів; <1,00 1,00-1,50 >1,50
– оборотність оборотних активів; <1,00 1,00-2,00 >2,00
– оборотність власного капіталу. <1,00 1,00-2,00 >2,00
4. Комплексний показник фінансової стійкості: 
– коефіцієнт автономії; <0,30 0,30-0,50 >0,50
– коефіцієнт фінансового ризику; >1,10 0,90-1,10 <0,90
– коефіцієнт маневреності власного капіталу; <0,00 0,00-0,10 >0,10
– коефіцієнт фінансової стійкості <0,80 0,80-1,00 >1,00
5. Комплексний показник матеріального стану підприємства: 
– коефіцієнт зносу основних фондів; >0,60 0,40-0,60 <0,40
– коефіцієнт оновлення основних засобів; <0,01 0,01-0,10 >0,10

В комплексному показнику фінансової стійкості 
були видалені такі показники, як коефіцієнт манев-
реності оборотних активів, коефіцієнт мобільності 
активів, індекс постійних активів. На нашу думку 
зазначені показники не є достатньо важливими для 
відображення фінансової стійкості підприємства, 
оскільки коефіцієнт маневреності оборотних акти-
вів напряму пов'язаний із коефіцієнтом оборотності 
активів, а коефіцієнт мобільності активів пов'яза-
ний із коефіцієнтом оборотності оборотних активів. 

Одним із основних принципів побудови ефек-
тивної методики оцінки рівня фінансової безпеки 
є такий: «…окремі показники, відібрані до вклю-
чення в інтегральну оцінку, не мають дублювати 
один одного, бо це дублювання не тільки затруд-
няє економічне обґрунтування отриманих резуль-
татів, а й може викривити їх…». Окрім того, дані 
показники було б більш доцільно віднести до 
показників оцінки ділової активності підприємства. 

Вважаємо, що і показник інвестиційної при-
вабливості не має суттєвого значення для оцінки 
рівня фінансової безпеки підприємства. Коефіці-
єнт чистої виручки відображає, яку долю займає 
чистий дохід у валовому доході підприємства, що 
не несе жодної інформації для потенційних інвес-
торів. Даний показник може надати інформацію 
лише про рівень непрямого оподаткування в кра-
їні. Для потенційного інвестора більш вагомими є 

показники рентабельності. Показник чистого при-
бутку на акцію в нашому прикладі втрачає своє 
значення. Це пов’язано із тим, що підприємство, 
яке ми розглядаємо не є акціонерним. Тому вико-
ристання даного показника у методиці оцінки рівня 
фінансової безпеки ТОВ «Стивідор» недоцільне. 

Замість комплексного показника інвестиційної 
привабливості пропонуємо використовувати комп-
лексний показник майнового стану підприємства. 
Оскільки ТОВ «Стивідор» відноситься до підпри-
ємств портової діяльності, то стан його основних 
засобів має для нього дуже важливе значення. 

Одним із найбільш проблемних показників 
оцінки майнового стану є коефіцієнт зносу осно-
вних засобів [8]. Він має дуже важливе значення 
для оцінки рівня фінансової безпеки підприємств 
портової діяльності. Вважаємо необхідним вклю-
чення у методику коефіцієнту оновлення основних 
засобів, який характеризує рівень політики управ-
ління майновим станом підприємства. Для того, 
щоб конкретизувати зазначені показники, необ-
хідно також застосувати в методиці коефіцієнт 
фондовіддачі основних засобів. Він характеризує 
ефективність їх використання, що впливає також 
на стан фінансової безпеки підприємництва пор-
тової діяльності. 

Таким чином, включення до методики запропо-
нованих показників дозволить з великою вірогід-
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Таблиця 4 
Класифікація видів рівня фінансової безпеки підприємства

Значення 
інтегрального 

показника
Рівень фінансової 

безпеки Характеристика

Менше 2,50 Незадовільний Характеризується збитковою діяльністю, низьким рівнем ліквідності 
та залежністю від зовнішніх джерел фінансування

2,51 – 3,30 Задовільний Низький рівень ефективності використання капіталу, характерна 
нестабільна структура капіталу та недостатній рівень ліквідності

3,31 – 4,10 Нестабільний Високий рівень прибутковості та оборотності активів при низькій 
платоспроможності та фінансовій стійкості

4,11 – 4,89 Впевнений Показники, що характеризують рівень фінансової безпеки, знахо-
дяться на оптимальному рівні

Більше 4,9 Ідеальний

Характеризується надвисоким рівнем прибутковості та платоспро-
можності. Частіш за все підприємства недовгий проміжок часу пере-
бувають в такому стані, оскільки такий стан є виснажливим і ресурс-
номістким.

Джерело: [7]

ністю оцінити реальний стан фінансової безпеки 
підприємства портової діяльності. 

З метою перевірки на практиці удосконаленої 
методики оцінки стану фінансової безпеки роз-
рахуємо інтегральний показник стану фінансової 
безпеки ТОВ «Стивідор» за 2017 рік на основі його 
фінансової звітності. Результати розрахунків наве-
дені у таблиці 1. 

Для розрахунку інтегрального показника 
рівня фінансової безпеки ТОВ «Стивідор» необ-
хідно зазначити нормативні значення коефіцієн-
тів-складових запропонованої методики оцінки 
(табл. 2). 

У таблиці 3 представимо розраховані комплек-
сні показники за різними напрямками та зведемо 
їх в один інтегральний показник, що характеризує 
рівень фінансової безпеки підприємства. 

Окрім застосування удосконаленої методики 
оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, 
вважаємо за необхідне розширити класифікацію 
рівня фінансової безпеки підприємства в залеж-
ності від значення інтегрального показника рівня 
фінансової безпеки (табл. 4) [7].

Отже, на основі проведених розрахунків, 
можна зробити висновки, що впровадження захо-
дів, запропонованих щодо оптимізації структури 
капіталу та витрат ТОВ «Стивідор», на нашу 

думку, призведе до покращення рівня фінансової 
безпеки досліджуваної компанії. 

Висновки з проведеного дослідження. Осо-
бливий вплив здійснить зміна структури капіталу 
з існуючої на 50 % власний капітал та 50 % пози-
ковий капітал на показники фінансової стійкості: 
збільшиться коефіцієнт фінансової автономії, 
зменшиться коефіцієнт фінансового ризику, зросте 
коефіцієнт фінансової стійкості, збільшиться 
показник маневреності власного капіталу. Зміна 
структури витрат на 25 % постійних та 75 % змін-
них витрат здійснить позитивний вплив на показ-
ники рентабельності та ділової активності. 

Запропоновані зміни стануть запорукою дов-
гострокової платоспроможності як для самої 
компанії, так і для її контрагентів. Що стосується 
теперішнього рівня фінансової безпеки ТОВ «Сти-
відор», то його можна характеризувати як «впев-
нений». Для зазначеного рівня фінансової без-
пеки характерним є оптимальне значення усіх 
коефіцієнтів.
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та державного управління 
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інститут економіки та інновацій

У статті досліджено сутність та зміст 
державного регулювання будівельної 
галузі України з позиції системного під-
ходу до управління, визначено першочергові 
завдання для органів державної влади у сфері 
будівництва, розглянуто розвиток будівель-
ної галузі за такими чинниками, як інститу-
ційний, організаційно-правовий, визначено 
напрями подальшого вдосконалення буді-
вельної галузі України. 
Ключові слова: будівельна галузь, буді-
вельні підприємства, державне управління, 
державне регулювання, механізми розвитку.

В статье исследована сущность и содер-
жание государственного регулирования 
строительной отрасли Украины с позиции 
системного подхода к управлению, опреде-
лены первоочередные задания для органов 
государственной власти в сфере строи-
тельства, рассмотрено развитие строи-
тельной отрасли по таким показателям 

как институциональный, организационно-
правовой, определены направления дальней-
шего усовершенствования строительной 
отрасли Украины.
Ключевые слова: строительная отрасль, 
строительные предприятия, государ-
ственное управление, государственное 
регулирование, механизмы развития.

The article explores the essence and content 
of state regulation of the construction industry 
of Ukraine from the point of view of the system 
approach to management, identifies the priority 
tasks for state authorities in the field of construc-
tion, considers the development of the construc-
tion industry by factors such as institutional, 
organizational and legal, the directions of further 
improvement of the construction industry are 
determined. of Ukraine.
Key words: construction industry, construction 
companies, public administration, state regula-
tion, development mechanisms.

Постановка проблеми. Розвиток будівельної 
галузі є одним з найбільш пріоритетних напрямів 
економіки в сучасній Україні. Це обумовлено тим, 
що як і багато інших векторів розвитку суспільно-
економічного буття, він також потребує адаптації 
відповідно до стандартів Європейського Союзу. Ці 
стандарти стосуються як державної політики сто-
совно будівництва загалом, так і його технічних, 
нормативно-правових аспектів, зокрема. Саме 
модернізація державно-управлінського вектору 
функціонування будівельної галузі у вітчизняних 
реаліях може сприяти ефективному та інновацій-
ному існуванню її в подальшому [1].

Державне управління є чинником, який сприяє 
розвитку будівельної галузі. За висновками 

Н. Гуштик [2] «…державна політика в будівель-
ній галузі здійснюється шляхом вироблення, при-
йняття та застосування нормативно-правових 
актів, будівельних норм та правил». Форми й роль 
участі держави в управлінні будівельною галуззю 
залежать від ступеня розвитку економіки й стану 
житлового сектору країни. Окрім того, вони зміню-
ються в міру розвитку житлового ринку, а також 
економічної ситуації в країні. 

Державне регулювання економіки покликане, 
перш за все, забезпечити її сталий розвиток. Про-
цес регулювання економіки потребує розробки 
певних заходів (економічних, політичних, соціаль-
них), спрямованих на стабілізацію та подальший 
темп зростання доходів державного бюджету та 


